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1 Hlavná činnosť
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vzniklo splynutím organizácií Mestské kultúrne
stredisko, Park kultúry a oddychu a Bratislavská informačná služba. Zriaďovaciu listinu
schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom rokovaní dňa
20. novembra 2003. Organizácia začala svoju činnosť 1. januára 2004.
Na základe zriaďovacej listiny je hlavnou úlohou Bratislavského kultúrneho a informačného
strediska vytvárať podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti
kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života, ich organizovanie a iniciovanie.
Zmluvou o nájme zo dňa 31. 12. 2004 hlavné mesto SR Bratislava prenajalo BKIS Koncertnú
sieň Klarisky na zabezpečovanie svojich činností. Na základe Uznesenia MsZ č. 1289/13
zo dňa 24. 10. 2013 dodatkom k nájomnej zmluve zo dňa 4. 3. 2014 bola BKIS prenajatá aj
novovybudovaná prístavba sociálneho a prevádzkového zázemia, ktorej vhodné komunikačné
prepojenie s interiérom výstavno-koncertnej siene Klarisky zvyšuje jej možnosti kultúrneho
využitia.
Dňa 26. 5. 2005 bola Dodatkom č. 1 doplnená zriaďovacia listina o predmety podnikateľskej
činnosti vyplývajúce z aktuálnej potreby získavania doplnkových finančných zdrojov
z prenájmu a nových služieb pre hlavnú činnosť na základe živnostenského
listu č. živnostenského registra: 111-26311.
Uznesením MsZ hlavného mesta SR Bratislavy č. 1004/2010 zo dňa 27. 5. 2010 bol
schválený ako prípad osobitného zreteľa nájom objektu Mestského divadla
P. O. Hviezdoslava za účelom prípravy a realizácie umeleckej činnosti mestského divadla,
organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí a zabezpečenia technickej prevádzky
divadla pre BKIS.
Na základe Uznesenia MsZ č. 31/2011 BKIS zmenilo svoje sídlo organizácie z PKO,
Nábrežie armád. gen. L. Svobodu, na Židovskú ulicu č. 1 a táto skutočnosť bola zapísaná do
zriaďovacej listiny Dodatkom č. 2 z dňa 3. 3. 2011.
Dňa 25. októbra 2012 bola zriaďovacia listina z roku 2003 upravená o Dodatok
č. 3 na základe zákonnej zmeny a delimitácie podstatnej časti kapacít v oblasti cestovného
ruchu do novovzniknutej organizácie Bratislava Tourist Board s účasťou Hlavného mesta SR
Bratislavy, BKIS a ďalších partnerov pôsobiacich na pôde mesta v cestovnom ruchu.
V roku 2016 uznesením MsZ z dňa 30. 03. 2016, BKIS prijalo Koncepciu rozvoja mestských
príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018, čoho dôsledkom bolo najmä
personálne posilnenie oddelení programu, marketingu a obchodu a vznik nového oddelenia
zahraničných vzťahov.
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V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní BKIS tieto hlavné aktuálne úlohy:
V oblasti kultúry:
 vytvára podmienky na organizovanie alebo samo organizuje kultúrne a spoločenské
podujatia, rozvíja umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí MDPOH
a výstav i koncertov v koncertnej sieni Klarisky.
 zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia hlavného mesta SR
Bratislavy a MsZ, pričom aktuálne najvýznamnejšie projekty sú v rámci tradičných
podujatí Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava, Vianoce v Bratislave
a projektu Bratislava pre všetkých;

V ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta SR Bratislavy:

 spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy
a samosprávy;

 organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave, zabezpečuje šírenie
informácií o hlavnom meste a jeho propagáciu;

 spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených Magistrátom hlavného mesta, svoje
sídlo na adrese Židovská 1, MDPOH a koncertnú sieň Klarisky.
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2 Programový úsek
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko zabezpečuje v širokom spektre a rozsahu
činnosti a služby pre potreby hlavného mesta SR Bratislavy. Prioritou programovoprodukčného úseku je realizovať projekty mesta, vlastné projekty tradičné, ale aj nové,
spolupracovať s rôznymi inštitúciami či združeniami a formou spoluprác s externými
subjektmi prinášať širokospektrálnu ponuku podujatí pre obyvateľov mesta, domácich
a zahraničných návštevníkov.
Z tohto hľadiska môžeme realizované podujatia a aktivity rozdeliť do štyroch základných
skupín:
 Prioritné podujatia hlavného mesta SR Bratislavy
Ide o sumár nadštandardne náročných a významných podujatí (sviatky, výročia, slávnosti)
nielen pre mesto Bratislava a jeho obyvateľov, ale aj pre jeho návštevníkov
zo Slovenska i zo zahraničia.
 Podujatia s podporou hlavného mesta SR Bratislavy
Významné spoločensko-kultúrne i športové podujatia s podporou hlavného mesta, ktoré sa
organizujú v spolupráci s ďalšími inštitúciami, či agentúrami.
 Spolupráce a autorské podujatia BKIS
Autorské podujatia BKIS a podujatia pripravované v spolupráci s mestskými inštitúciami,
mestskými časťami, kultúrnymi organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami.
 Podpora činnosti umeleckých telies
Obsahom je vytváranie podmienok pre činnosti umeleckých telies a kultúrne projekty zabezpečenie priestorov pre tréningy a nácviky, podpora v produkčnej a technickej oblasti pri
tvorbe a uvádzaní autorských programov, zaraďovanie účinkovania telies do dramaturgie
BKIS.

2.1

Prioritné podujatia hlavného mesta SR Bratislavy

 Bratislavské mestské dni 2018
(20.4.2018 – 22.4.2018)
Projekty, podujatia a programy v dramaturgii a produkcii BKIS:
20.4.2018
15:30 - Oceňovanie sprievodcov cestovného ruchu
Gobelínová sieň Primaciálneho paláca
Dramaturgia, technické zabezpečenie, produkcia
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20.4.2018
17:00 - Cena primátora mesta Bratislavy – 26. ročník
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Dramaturgia, tvorba scénosledu, réžia, dekorácie, program, ozvučenie, projekcie.
Podujatie moderovala Janka Hospodárová, laudáciá čítal Štefan Bučko, hudobný hosť
– The Ladies Ensemble
20.4.2018
21:00 - Videomapping na priečelie budovy Starej radnice
Program pri príležitosti 150. výročia založenia Múzea mesta Bratislavy
Hlavné námestie
S finančnou podporou Hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy sme pripravili
a zrealizovali unikátny projekt – audiovizuálnu show s názvom Príbeh Múzea 1868 –
2018. Dramaturgiu, scénosled a réžiu sme zverili do rúk Nikitovi Slovákovi.
21.4.2018
10:00 - Odpečatenie mestských brán a pozvánka pre všetkých Bratislavčanov pre
vstup do mesta
Michalská brána
Tradičné podujatie – sprievod v dobových kostýmoch a symbolické odpečatenie brán
rukou primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Neodmysliteľnou súčasťou boli ukážky
súbojov v podaní Tovarišstva starých bojových umení a remesiel.
21.4.2018
10:00 – 16:00 - Vyhliadkové plavby na Dunaji
Loď Martin, pontón č. 1 /pri Propeleri/
Pravidelné bezplatné plavby na lodi Martin sa konali každú hodinu od 10:00 do 16:00
hod, posledná plavba o 15:00 hod. BKIS pripravilo bezplatné vstupenky na distribúciu
a celú organizačno-produkčnú stránku akcie.
21.4.2018
10:00 - 17:00 - Námestie detí
Hlavné námestie
Vystúpenia frekventantov Základných umeleckých škôl a Centier voľného času
Podujatie pod gesciou Odboru kultúry a športu bratislavského Magistrátu.
BKIS – technické zabezpečenie, príprava a produkcia podujatia
21.4.2018
18:00 - Koncert pre Bratislavčanov
Dóm sv. Martina
Diela W. A. Mozarta, Antonia Vivaldiho, G. F. Händela v podaní dvoch telies BKIS:
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Spevácky zbor mesta Bratislavy a Cappella Istropolitana – komorný orchester mesta
Bratislavy. Dirigent – prof. Ladislav Holásek
 KULTÚRNE LETO A HRADNÉ SLÁVNOSTI 2018 - 43. ROČNÍK
Festival zahŕňa autorské podujatia BKIS, spolupráce, projekty bratislavských mestských častí
a podujatia mestských organizácií.
Trvanie festivalu: tri mesiace
Spolu: 277 podujatí
Spolupráce - 37
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre, Agentúra Promotion, o.z. SWINGMÁNIA, Bratislavský samosprávny kraj, Krajská
organizácia cestovného ruchu, Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislava Region Tourism,
Mestská časť Staré mesto, Ars Ante Portas, o.z., The Prague Concert Co., STAR production
s.r.o., Tango Vida, Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Tovarišstvo
starých bojových umení a remesiel, Klub Polski Bratyslawa, Veľvyslanectvo Maďarska,
Ballassiho inštitút, Bratislava Music Agency, Spoločnosť J. K. Mertza, Istroart, CK Svet, JAY
production, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, San Marten, o.z. Aliancia Stará tržnica,
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, inline, Veľvyslanectvo USA, Veľvyslanectvo
Indonézie, Veľvyslanectvo Japonska, Veľvyslanectvo Číny, Veľvyslanectvo Vietnamu,
ÚĽUV, Konvergencie o.z., STARZ, GIB Bratislava,
Scény - 34
Hlavné námestie, areál hradu Devín, Laurinská ulica, V-klub, Veľké koncertné štúdio SRO,
Malé koncertné štúdio SRO, MDPOH, Bratislavský hrad, Rudnayovo námestie, Primaciálne
námestie, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncertná sieň Klarisky, Jezuitský kostol,
Stará tržnica, Nádvorie Starej radnice, Námestie M.R. Štefánika v areáli OC Eurovea,
Hviezdoslavovo námestie, Amfiteáter Dúbravka, Rusovecký park, Malokarpatské námestie,
Gerulata Rusovce, Zlaté piesky, Design factory, Michalská veža, Veža Starej radnice,
Ganymedova fontána, Rolandova fontána, Fontána sv. Juraja, Fontána žena s krčahom,
Kačacia fontána, kúpalisko Rosnička, Starý most, Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábrežie
Krajiny - 29
Poľsko, Rusko, Španielsko, Argentína, Nemecko, Francúzsko, Česko, Slovinsko, Fínsko,
Chorvátsko, USA, Čína, Maďarsko, Japonsko, Holandsko, Rumunsko, Rakúsko, Švajčiarsko,
Indonézia, Grécko, Vietnam, Írsko, India, Litva, Ukrajina, Taliansko, Bosna a Hercegovina,
Belgicko, Slovensko
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Mestské časti:
Záhorská Bystrica, Vajnory, Lamač, Karlova Ves, Rusovce, Vrakuňa, Staré Mesto, Ružinov,
Dúbravka, Petržalka, Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves
Nové projekty festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018:
1/ Hummel fest
Pri príležitosti 240. výročia narodenia bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela
Podujatie pod záštitou primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
Organizované v spolupráci so spoločnosťou Franza Schuberta.
Súbor koncertných podujatí zostavený z tvorby J. N. Hummela prebiehajúci od augusta do
decembra 2018 v troch krajinách: Slovensko, Rakúsko a Nemecko.
V rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti boli zorganizované nasledujúce podujatia:
- 11.8. - Otvárací koncert festivalu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
- 12.8. - Open-air koncert, Hlavné námestie
- 18.8. - Prednáška s hudobnými a tanečnými vstupmi, Faustova sieň Múzea mesta
Bratislavy
- 16.9. - Nedeľné matiné, Mirbachov palác
2/ Muzika Starého mosta
Nový autorský cyklus
Spríjemnenie letných podvečerov na frekventovanej pešej zóne Starého mosta s vizuálnymi
prvkami festivalu KLHSB hudbou DJ-a.
Podujatia sa konali vo štvrtky v mesiacoch júl a august od 18:00 do 21:00 hod.
3/ Trúbenie z veže
Cieľom nového cyklu šiestich koncertov bolo predstaviť tvorbu známych, a pre verejnosť
možno menej známych, skladateľov spojených s Bratislavou. Každý koncert bol tematicky
vyhranený, interpretom bola dychová sekcia Swing Society Orchestra.
Termíny, miesta konania a autori, ktorých tvorba sa na koncertoch prezentovala:
- 15.6. - veža Starej Radnice – František Krištof Veselý
- 12.7. - balkón Primaciálneho paláca – Johann Nepomuk Hummel
- 26.7. - Michalská veža – Pavol Zelenay
- 9.8. - balkón Primaciálneho paláca – František Krištof Veselý
- 23.8. - Michalská veža – Johann Nepomuk Hummel
- 6.9. - veža Starej Radnice – Pavol Zelenay
4/ Oživené fontány
Cieľom cyklu bolo hudobnou produkciou, výrazovým tancom a vizuálnou atraktivitou upútať
pozornosť širokej verejnosti, vtiahnuť vybrané fontány do centra diania a upozorniť na
historické pozadie a povesti spojené s týmito fontánami.
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-

8.7. - fontána Žena s krčahom, Františkánske námestie
20.7. - Ganymedova fontána, Hviezdoslavovo námestie
8.8. - Maximiliánova fontána, Hlavné námestie
19.8. - Fontána s figúrou leva, Námestie SNP pred Starou tržnicou
31.8. - Vtáčia fontána, roh ulíc Ventúrska a Panská
Účinkujúci tanečná skupina Human Art Space a harfistka Mária Kmeťová

5/ Rozprávky pri Dóme
Autorský projekt, ktorý mal premiéru už v auguste 2017 a od začiatku sa tešil diváckej
priazni. V roku 2018 sme cyklus zaradili do oboch letných mesiacov a pôvodný projekt
obohatili nielen po programovej, ale aj vizuálnej stránke.
Počas stredajších popoludní si užívali rodiny s deťmi rozprávky, cirkusové a klaunovské
vystúpenia, zapájali sa do deja. Prostredie na trávnatej ploche bolo zariadené detskými
stoličkami, podsedákmi, dekami, postieľkami, vankúšikmi – všetko pre pohodlie malých
divákov. V auguste bol priestor doplnený atraktívnymi maketami rýb rôznych veľkostí,
skákadlami, veľkoplošnými bannermi vyrobenými na základe grafických návrhov
významného slovenského výtvarníka Františka Liptáka.
6/ Hovory zo Starej radnice
150 rokov pamätáme na budúcnosť – programy k 150. výročiu založenia Múzea mesta
Bratislavy, Nádvorie Starej radnice
- 11.7. - Dušan Kováč, Zuzana Francová
Moderátor večera: Dado Nagy
Umenie a kultúra v medzivojnovej Bratislave (obdobie prvej ČSR)
-

25.7. - Henrieta Moravčíková, Marta Janovíčková, Urbanizmus mesta Bratislavy

-

22. 8. - Jozef Tancer, Elena Kurincová, Viacjazyčná Bratislava

-

5. 9. - Maroš Schmidt, Beáta Husová
Aby múzeum bolo pre všetkých
Možnosti a formy približovania kultúrno-historického dedičstva
Hudobné predely: Maroš Schmidt
Špeciálna hudobná produkcia evergreenov na pôvodnom kľukovom gramofóne

Programová ponuka festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018:
Zrealizované FESTIVALY:
1/ Medzinárodný festival detských folklórnych súborov – 21. ročník
V spolupráci s Cechom detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, Folklórnou úniou
na Slovensku, Malokarpatským osvetovým strediskom
2/ Bratislavský zborový festival
V spolupráci s Bratislava Music Agency
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3/ Gitarový festival J. K. Mertza – 43. ročník
V spolupráci so Spoločnosťou J. K. Mertza
Festival je venovaný 100. výročiu vzniku Československej republiky
4/ Festival Eurovea
Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea
5/ Letné Shakespearovské slávnosti -18. ročník
V spolupráci s JAY production
6/ Medzinárodný mládežnícky hudobný festival – 10. ročník /
I. časť & Slovakia Folk
V spolupráci s Bratislava Music Agency
7/ Medzinárodný mládežnícky hudobný festival – 10. ročník /
II. časť & Bratislava Cantat
V spolupráci s Bratislava Music Agency
8/ Katedrálny organový festival – 9. ročník
V spolupráci s Tribus Musicae a Bratislavskou arcidiecézou
9/ Hummel Fest
Pri príležitosti 240. výročia narodenia bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela
10/ Dni majstrov – 28. ročník
Spolupráca s ÚĽUV
11/ Golden age festival – 4. ročník
V spolupráci so Swingmania, o.z.
12/ Konvergencie
V spolupráci s Konvergencie o. z.

Zrealizované CYKLY:
1/ MEDZINÁRODNÁ BRATISLAVA
Vystúpenia umelcov v spolupráci s ambasádami a kultúrnymi centrami jednotlivých krajín
na Slovensku
-

-

7.7. – Natsumatsuri 2018 – Japonský deň
Nádvorie Starej radnice
13.7. - Francúzsky deň
Oslava štátneho sviatku Francúzska
15.7. - Landless - Írsko
Tanečná skupina v sprievode hudobníkov
25.7. - Northamptonshire Youth Orchestra and Choir
koncert venovaný 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny
V spolupráci s Ars Ante Portas
27.- 28.7. - Ázijský víkend
11

-

-

V spolupráci s ambasádami Indonézie, Japonska, Indie, Vietnamu,
Číny, Južnej Kórey
2.8. - Coille - Írsko
Tradičná írska hudobná skupina – gajdoši
13.8. - Heeresmusikkorps Koblenz - Nemecko
koncert vojenskej hudby
Podujatie ku 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky
V spolupráci s Veľvyslanectvom Nemecka na Slovensku
22.8. - National Youth Orchestra of Northern Ireland
23.8. - Súbor národných a regionálnych tancov „Żędowanie“ - Poľsko
28..8. - Touch ´N Go - USA
V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku
12.9. - Turkish National Youth Philharmonic Orchestra
V spolupráci s Ars Ante Portas

2/ MESTSKÉ ČASTI
V spolupráci s Mestskými časťami Bratislavy
- 7.6. - Petržalka na Hlavnom
Prezentácia MČ Petržalka
-

16.-17.6. - Festival chorvátskej kultúry
Mestská časť Devínska Nová Ves

-

17.6. - Karlovešťania v Starom meste
Prezentácia Mestskej časti Karlova Ves

-

30.6.- 1.7. - Bystrické malé hody
Mestská časť Záhorská Bystrica
Oslava 704. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici

-

11.8. - Dedina v meste
Prezentácia tradičnej kultúry Mestskej časti Vajnory

-

MČ Karlova Ves - Koncerty v Botanickej záhrade
8.7., 5.8. a 2.9.2018

-

MČ Dúbravka
Kultúrne leto na Dúbravskom amfiteátri

-

Deň Rusoviec
Mestská časť Rusovce

-

Bystrické hrubé hody
Mestská časť Záhorská Bystrica
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-

Rozálske hody
MČ Bratislava – Lamač

3/ RYTIERI NA DEVÍNE
V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Tovarišstvom starých bojových umení a remesiel
Celodenné programy na hrade Devín prvú sobotu v mesiaci od júna do septembra.
Program: detské rytierske hry, historický šerm, historický tanec, rytierske súboje na koňoch
v podaní Tovarišstva starých bojových umení a remesiel
4/ MESTSKÉ DIVADLO NA TRHU
V spolupráci s o. z. Stará tržnica
Divadelné predstavenia pre deti v Starej tržnici každú sobotu od 11.00 – 12.00 hod.
5/ TRÚBENIE Z VEŽE
Cyklus šiestich fanfárových koncertov z tvorby významných slovenských skladateľov F. K.
Veselý, J. N. Hummel, P. Zelenay
Autorský projekt BKIS

6/ HOVORY ZO STAREJ RADNICE
Spolupráca s Múzeom mesta Bratislavy
150 rokov pamätáme na budúcnosť – programy k 150. výročiu založenia Múzea mesta
Bratislavy, Nádvorie Starej radnice
7/ KULTÚRNE LETO V ČITÁRNI U ČERVENÉHO RAKA
V spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave
Cyklus hudobných a literárnych podujatí v mesiacoch jún – september v čitárni U červeného
raka.
8/ <BRATISLAVA-INLINE>
V spolupráci <bratislava-inline>, večerné piatkové jazdy ulicami hlavného mesta
9/ CESTOVATEĽSKÉ KINO
V spolupráci s CK SVET
Stredy o 20.30 h v mesiaci júl a august na námestí M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea
10/ ROZPRÁVKY PRI DÓME
Príjemné posedenie v detskom svete na Rudnayovom námestí, v ktorom sa ocitnete
v rozprávke.
Autorský projekt BKIS, stredy v mesiaci júl a august na Rudnayovom námestí
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11/ FONTÁNY OŽÍVAJÚ
Cieľom cyklu bolo hudobnou produkciou, výrazovým tancom a vizuálnou atraktivitou upútať
pozornosť širokej verejnosti, vtiahnuť vybrané fontány do centra diania a upozorniť na
historické pozadie a povesti spojené s týmito fontánami.

12/ MUZIKA STARÉHO MOSTA
Spríjemnenie letných podvečerov na frekventovanej pešej zóne Starého mosta s vizuálnymi
prvkami festivalu KL a HSB hudbou DJ-a.
Autorský projekt BKIS, štvrtky v mesiaci júl a august
13/ KONCERTY NA ZLATÝCH PIESKOCH
V spolupráci so STARZ Bratislava
Popoludňajšie koncerty pre návštevníkov v areáli kúpaliska na Zlatých pieskoch každú sobotu
v mesiacoch júl a august.
Zrealizované SAMOSTATNÉ PODUJATIA:
1/ CHODNÍK SLÁVY
Osadenie pamätnej dlaždice pani Božidare Turzonovovej pred Mestským divadlom
P.O. Hviezdoslava
2/ SLOVENKA NA NÁMESTÍ
Hudobné pozdravy priateľov časopisu Slovenka Kultúrnemu letu z Hlavného námestia
3/ BRATISLAVA TANGO PARTY
Flashmob na Nám. SNP pred Starou tržnicou
4/ MÓDA V MESTE
Netradičná open air módna prehliadka na Hlavnom námestí
5/ BRATISLAVSKÝ DOBOVÝ PIKNIK
Návrat do 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia v Sade Janka Kráľa
6/ PROGRAM KU DŇU ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
Program krajanov v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
7/ RÍMSKE HRY – LIMES DAY 2018
Gerulata Rusovce a objekt ZŠ Rusovce
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8/ SVÄTÁ OMŠA SO SPOMIENKOU NA 455. VÝROČIE KORUNOVÁCIE PRVÝCH
PANOVNÍKOV V BRATISLAVE MAXIMILIÁNA II. A JEHO MANŽELKY MÁRIE
ŠPANIELSKEJ
V Dóme sv. Martina s hudobnými vstupmi Speváckeho zboru mesta Bratislavy
9/ ČESKOSLOVENSKÝ POSÁDKOVÝ DEŇ
Spoločný koncert Vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej hudby
armády Českej republiky, Vojenskej hudby Banská Bystrica, Čestná stráž prezidenta SR
a Čestná stráž ozbrojených síl SR
10/ BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ DNI
(22. – 29.6.2018)
Podujatia realizované BKIS – technické zabezpečenie vo všetkých exteriérových priestoroch,
logistika, dramaturgia, zabezpečenie účinkujúcich, produkcia
11/ HISTORICKÉ POCHÔDZKY ULICAMI STARÉHO MESTA V PODANÍ
TOVARIŠSTVA STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL
(21.6., 22.6., 25.6., 26.6., 29.6.2018)
Trasa: Primaciálne námestie - Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie –
Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo
námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie
12/ SPOMIENKA NA PRVÚ BRATISLAVSKÚ KORUNOVÁCIU - KORUNOVAČNÝ
SPRIEVOD MAXIMILIÁNA II. HABSBURSKÉHO
(24.6.2018)
Trasa sprievodu:
Hrad, Palisády, Zámocká, Kapucínska, Hurbanovo nám, Michalská brána, Michalská ulica,
Ventúrska, Panská, Rybárska ulica, Hlavné námestie, Radničná, Laurinská, Rybárska ulica,
Hlavné námestie.
Účinkujúce súbory: Tostabur, Žoldnieri, Saltarello, Fringia, Gathilion, Banderium, Adorea,
Ursus, Elijana, Havrani, Equites Corone Spineae, Thurzovi drabanti
13/ KRÁĽOVSKÝ RYTIERSKY TURNAJ
(24.6.2018)
Rytiersky turnaj na Tyršovom nábreží. Podujatie s nádychom histórie, koní a okúzlenia
atmosférou dávnych čias.
14/ KORUNOVAČNÝ KONCERT
(24.6.2018)
Dóm sv. Martina
Koncert v podaní Speváckeho zboru mesta Bratislavy, organ – Peter Mikula
Uvedené diela autorov: Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart
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15/ ROZLÚČKA S LETOM
(9.9.2018)
Veľké komponované podujatie na záver leta na Štúrovej ulici a Starom moste
Zo Štúrovej ulice sa už tretí rok po sebe stala pešia zóna - mestský bulvár s kultúrnym
programom, aktivitami pre rodiny s deťmi, stánkami s občerstvením. Pocit živej záhrady
na Štúrovej ulici dotváral pás trávnatej plochy, veľkorozmerné kvetiny, veľké motýle, sedenie
na tulivakoch, dekách, vankúšoch. Park na Šafárikovom námestí bol premenený na rybník
s maketami rýb rôznych veľkostí z dielne výtvarníka Fera Liptáka.
Na Štúrovej ulici boli rozmiestnené tri hudobné pódiá s produkciou klasiky, súčasnej hudby
a prezentácia talentov projektu Viva ulica. Celý program bol zakončený efektnou UV show
v podaní zoskupenia Anti Agna.
Detský divák mal možnosť navštíviť rôznorodé tvorivé dielne, na špeciálnom detskom pódiu
si pozrieť rozprávku, započúvať sa do koncertných vystúpení, vyskúšať si tvorbu
megabublín. Súčasťou podujatia bola aj ukážka športových aktivít - parkour, bike a unicycle
show a kolobežka show. Po Starom moste na trase Umelka – Petržalka /Jungmannova ul./
premávala električka spájajúca Petržalku s centrom. Cestu spríjemňovala akordeonistka
Marina Lazić a verklikár Ivan Gontko.

 SPOMIENKA NA OBETE DUNAJA
(29.10.2018)
Spomienka sa uskutočnila za účasti primátora mesta Iva Nesrovnala na nábreží Dunaja na
Námestí M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea. Súčasťou podujatia boli aj príhovory
predstaviteľov evanjelickej a katolíckej cirkvi. Po symbolickom posvätení pietneho venca ho
členovia vodáckeho klubu Tatran Karlova Ves spustili na Dunaj pri piesni Speváckeho zboru
mesta Bratislavy pod vedením dirigenta Ladislava Holáska.
BKIS zabezpečilo podujatie celou logistikou, dramaturgiou a technikou.

 VIANOČNÁ BRATISLAVA
(17.11. – 21.12.2018)
Po festivale Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava druhý najobsiahlejší projekt BKIS pre
mesto Bratislava. Podujatia sa konali na viacerých scénach za účasti amatérskych
i profesionálnych hudobníkov, divadelníkov, speváckych zborov a tanečníkov. Spoločným
prvkom všetkých vystúpení bola téma Vianoc.
Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme uviedli nový projekt – Jazda mestskými
časťami.
1/ HLAVNÉ NÁMESTIE
23. 11. sa konalo slávnostné otvorenie Vianočných trhov na Hlavnom námestí a rozsvietenie
vianočného stromu.
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V otváracom programe vystupovali Bratislavský detský zbor zo ZUŠ M. Ruppeldta,
akrobatická skupina VERTIGO a tanečná skupina CREDANCE.
Počas trvania Vianočných trhov sme okrem klasických programov so živou hudbou
zabezpečili na pódiu veľkoplošnú obrazovku, kde v čase mimo programov so živou hudobnou
produkciou boli premietané videoklipy a púšťaná reprodukovaná hudba s tematikou Vianoc,
ďalej pozvánky na podujatia v Bratislave, rozprávky. Program bol koncipovaný tak, aby sa
počas celého dňa na pódiu niečo dialo.

Prehľad podujatí so živou hudbou počas Vianočných trhov:
- 24.11. - Kuštárovci - vystúpenie ľudovej hudby spojené s tancom
- 30.11. - Ľudová hudba Paprčkovci
- 6.12. - MIKULÁŠ - Príchod Mikuláša, anjela, čerta.
Súťaže, tvorivé aktivity, rozdávanie mikulášskych dobrôt
- 7.12. - Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby
- 8.12. - Vianočné mosty medzi mestami - podujatie pod patronátom OKŠ Hl. mesta
SR Bratislavy, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby
- 9.12. - Prišli sme k Vám vinšovac - Detský folklórny súbor Dúbravček
- 14.12. - Šťastia, zdravia, vinšujeme - Spev, tanec a koledy v podaní folklórneho
súboru Studienka
- 15.12. - Rusínske Vianoce - Folklórny súbor Ruthenia
- 16.12. - Vianočný koncert - Spevácky zbor mesta Bratislavy
- 17.12. - Viva Cantare - Vystúpenie zboru z Juhoafrickej republiky
- 20.12. - Spevácky zbor Apollo – vianočný koncert
2/ KONCERT Z BALKÓNA
Predvianočný koncert na netradičnom mieste – na balkóne Primaciálneho paláca
- 12.12. - Danubius Octet Singers pod taktovkou Daniela Simandla
3/ VIANOČNÝ LES
Nádvorie sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci
29.11. – 15.12.2018
Podujatie bolo pokračovaním projektu z minulých rokov.
Slávnostné rozsvietenie vyzdobených vianočných stromčekov
Stromčeky, z ktorých vznikol „Vianočný les“, na podujatie zabezpečila firma Baumax.
Ozdoby vytvorili a stromčeky vyzdobili bratislavské materské, základné a umelecké školy.
Zimnú náladu v priestore dopĺňala projekcia padajúcich snehových vločiek, premietaná na
steny budov nádvoria.
4.12. sa na Hlavnom námestí konalo slávnostné vyhlásenie víťaza o najkrajší stromček.
Víťazný kolektív bol odmenený vstupenkami do mestského divadla P. O. Hviezdoslava.
Súčasťou podujatia bolo muzikálové predstavenie Ľadové kráľovstvo.
17

4/ VIANOCE SENIOROV
Predvianočný čas je taktiež priestorom pre charitatívne projekty. Vianočnú atmosféru
a náladu sme priniesli do zariadení určených seniorom.
- 11.12. - Zariadenie sociálnych služieb Gerium Ružinov
- 11.12. - Centrum Memory, Petržalka
- 13.12. - Dom sociálnych služieb Rača
- 13.12. - Dom seniorov Lamač
- 13.12. - Centrum Gerion, Záhorská Bystrica
- 14.12. - Zariadenie soc. služieb Gerium Podunajské Biskupice
- 18.12. - Dom jesene života Dúbravka
- 18.12. - RDS, Sklenárova, Ružinov
- 19.12. - Dom tretieho veku, Petržalka

5/ CHARITATÍVNE PROJEKTY
- 12.12.2018 - Bratislava vnímavých ľudí
Na podnet BKIS boli oslovené charitatívne organizácie a občianske združenia, ktoré dostali
možnosť prezentovať svoju činnosť širokej verejnosti a dostať do povedomia ľudí význam
charity v dnešnej spoločnosti. Vstupy zástupcov jednotlivých združení a charít boli doplnené
videoprezentáciami ich činnosti na veľkoplošnej obrazovke.
Účastníci: OZ Vagus, OZ Liga za ľudské práva, OZ Bazár chalaňov, OZ Úsmev ako dar,
NO Ľudia ľuďom, NO Centrum MEMORY, Slovenská katolícka charita, OZ Červený nos
Clowndoctors, OZ Detský fond Slovenskej republiky, NO Depaul Slovensko, Nadácia Pontis
- 18.12.2018 - Vianoce v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul
Vianočný program pre ľudí bez domova

6/ MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ADVENTNEJ A VIANOČNEJ HUDBY – XIII.
ROČNÍK
Medzinárodný festival pre zbory a orchestre
Zúčastnené zbory:
Cantilena Gumpoldskirchen – Rakúsko, Orchestra of Folk Instruments Lida Music College –
Bielorusko, Dětský pěvecký sbor Kopretina, Pěvecký sbor Artep, Primavera, Cantica laetitia
Zlín – Česká republika, Tartu Girls Choir Kurekell – Estónsko, Loreto Secondary School
Youth Choir – Írsko, Cathedral Boy´s Choir PUERI CANTORES TARNOVIENSES –
Poľsko, Choir ORFEU – Rumunsko, University of Pretoria Youth Choir – Juhoafrická
republika

- 6.12. - Otvárací koncert festivalu
-

Jezuitský kostol, Františkánske námestie
7.12. - Festivalový koncert na Vianočných trhoch
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-

Hlavné námestie, Festivalový koncert - Koncertná sieň Klarisky
8.12. - Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží festivalu
Festivalový koncert – vystúpenia všetkých zúčastnených zborov, Hlavné námestie

7/ VIANOČNÁ JAZDA MESTSKÝMI ČASŤAMI
Nový autorský projekt BKIS v spolupráci s mestskými časťami Bratislavy.
Programy realizované z pojazdného pódia, ktoré ozvláštnilo podujatia v jednotlivých častiach
Bratislavy. Projekt mal veľký úspech, plánujeme ho v ďalšom období rozvinúť a zaradiť
aj do podujatí festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti.
- 2.12. - Záhorská Bystrica
- 6.12. - Petržalka
- 8.12. - Čunovo
- 13.12. - Rača
- 14.12. - Podunajské Biskupice
- 15.12. - Karlova Ves
- 17.12. - Dúbravka
8/ VIANOCE V EUROVEI
Námestie M.R. Štefánika v areáli OC Eurovea
Dramaturgia programov pozostávala z piatkových koncertných vystúpení, soboty boli
venované folklóru
- 17.11. - Ľudová hudba Andreja Záhorca - koncert
- 23.11. - Jozefove kone - koncert
- 24.11. - Vianoce s Prvosienkou – program v podaní DFS Prvosienka
- 30.11. - Posol lásky - Jozef a Dodo Ivaška, spevácke duo otec a syn
- 1.12. - Prišli sme k Vám na koledu - Scénické vianočné pásmo v podaní FS Dolina
- 7.12. - Salamander – koncert
- 8.12. - Hájenka a Malá Jasénka koleduje – vystúpenie detských folklórnych súborov
Hájenka z Bratislavy a Malá Jasénka zo Vsetína
- 14.12. - Kuštárovci - koncert
- 15.12. - Šťastia, zdravia, vinšujeme - spev, tanec a koledy v podaní folklórneho súboru
Studienka
- 21.12. - Koledníci idú! - pásmo najkrajších vianočných kolied a hovoreného slova
s vianočnými zvykmi a vinšami v podaní súboru Koledníci
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2.2

Podujatia s podporou hlavného mesta SR Bratislavy

 Spomienka na 30. výročie sviečkovej manifestácie
(23. – 25. 3. 2018)
Podujatie v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Podtitul podujatia „Naša cesta
k slobode“ má každoročne pripomínať význam udalostí z 25. marca 1988 a ich podiel
na zmene smerovania našej spoločnosti. Podpora BKIS bola v oblasti technickej
a marketingovej.
 Pietna spomienka na 73. výročie ukončenia bojov o hlavné mesto SR Bratislavu
(4.4.2018)
Námestie Eugena Suchoňa
BKIS zabezpečilo moderátora podujatia Petra Bielika, recitátorku a technické
zabezpečenie
 ČSOB Bratislava Marathon – 13. ročník
(7. – 8.4.2018)
Hlavný organizátor Bee Cool
BKIS zabezpečilo zastrešené i nezastrešené pódiá, ozvučenie pódií popri trati,
program a produkciu na Hviezdoslavovom námestí

2.3

Spolupráce a autorské podujatia BKIS

 Roast show na facku s Kristínou Farkašovou
(16.2.2018)


Roast show na facku s Milanom Kňažkom
(24.5.2018)



Roast show na facku s Oliverom Andrásym
(20.11.2018)
Divácky populárne podujatia sa konali v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.



Dual
(21.2.2018)



Dual a Zámerné čakanie
(16.5.2018)

Dve experimentálne predstavenie súčasného tanca spojené s diskusiou sa konali
v priestore Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v spolupráci s o.z. Nový priestor.
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 Metropolitný orchester Bratislava, cyklus koncertov v MDPOH
Koncertné podujatia v spolupráci s Metropolitným orchestrom Bratislava.
- 21.1. - Hviezdy ruskej operety
- 18.2. - Opereta prevažne nevážne
- 25.2. - Láskovinky z manéže
- 18.3. - Privítanie jari – mladá opereta
- 15.4. - Hlas jari
- 20.5. - Cirkusová princezná
- 10.6. - Lehár, Kéler, Dusík
- 16.9. - Slávnostný koncert profesorov a poslucháčov operetných kurzov
- 28.10. - Skvosty československej operety
Koncert venovaný 100. výročiu vzniku prvej ČSR
- 18.11. - Svet nám ich závidí
- 16.12. - A máme tu sviatky
V projekte spolupráce s Metropolitným orchestrom Bratislava, ktorý začal už v roku 2012,
sme pokračovali aj v roku 2018 organizovaním nedeľných koncertov v pravidelných
mesačných intervaloch. Dramaturgiu spracoval a BKIS predložil Metropolitný orchester,
BKIS zabezpečilo podujatie po technicko-realizačnej stránke. Na 1. aj na 2. polrok sme
ponúkli návštevníkom možnosť kúpiť si permanentku na koncerty za zvýhodnenú cenu.
Koncerty, v ktorých programe dominujú známe melódie z operiet v podaní sólistov zo
Slovenska i zo zahraničia, si našli stálu divácku základňu najmä medzi návštevníkmi
seniorského veku. Podujatia boli určené širokej verejnosti, s vyberaním vstupného.
 Galaprogram k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a Najvyššieho
kontrolného úradu
(4.4.2018)
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Pre Najvyšší kontrolný úrad sme pripravili a zabezpečili komplet galaprogram vrátane
technického zabezpečenia, dramaturgie a produkcie.
Programom sprevádzala Alena Heribanová, v hudobnej časti vystúpili frekventanti ZUŠ
Kowalského a Mucha Quartet.
 Národný beh Devín – Bratislava, 71. ročník
(15.4.2018)
V spolupráci so STARZ Bratislava
BKIS zabezpečilo stavby zastrešených pódií a štartovacích a cieľových brán, hudobný
program, ozvučenie a produkciu na pódiu na Hviezdoslavovom námestí.
 Slovakia Cantat - medzinárodný festival zborov
(26. – 28.4.2018)
V spolupráci s Bratislava Music Agency
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BKIS na koncerty 27. a 28.4. poskytlo koncertnú sieň Klarisky vrátane zabezpečenia
potrebných prevádzkových služieb
 Z lásky a vďaky
(10.5.2018)
V spolupráci so ZUŠ M. Ruppeldta
Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa matiek.
BKIS na podujatie poskytlo koncertnú sieň Klarisky vrátane zabezpečenia potrebných
prevádzkových služieb.
 What City? Na Mickiewiczke
(19.5.2018)
V spolupráci s „punkt“, o.z.
Miczkiewiczova ulica
BKIS v rámci projektu zabezpečovalo tzv. Hravé M(i)esto so stavbou priestoru detskej arény,
programu pre deti a maľovanie na chodník.

 Otvorenie letnej sezóny a zrekonštruovaného plaveckého bazéna na kúpalisku
Rosnička
(2.6.2018)
V spolupráci so STARZ Bratislava
BKIS zabezpečilo zastrešené pódium, program na pódiu a tvorivé aktivity pre detských
návštevníkov, športové hry, nafukovacie skákadlo a produkciu celej programovej časti.
 Festival - Dni starej hudby
(4. – 10.6.2018)
V spolupráci s Hudobným centrom Bratislava
V rámci viacdňového projektu BKIS poskytlo na skúšku a koncerty festivalu koncertnú sieň
Klarisky v dňoch 3., 4., 5. a 10.6.2018 vrátane zabezpečenia potrebných prevádzkových
služieb.
 Festival Istropolitana – medzinárodný festival vysokých škôl
(8. – 13.6.2018)
V spolupráci s Divadelnou fakultou VŠMU
V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava ako partner podujatia uviedli predstavenie poľských
študentov z Krakova pod názvom - Zabila som naše mačky, drahá.

 Odhalenie pamätnej tabule Imrichovi Lichtenfeldovi
(21.6.2018)
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V spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry
a Židovskou náboženskou obcou Bratislava.
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove BKIS na Židovskej ul. 1
Imrich Lichtenfeld - bratislavský rodák, boxer, zápasník a gymnasta, zakladateľ bojovej
obrannej techniky Krav Maga, reprezentant Slovenska vo viacerých športových disciplínach.
 Dobrý trh
(15.9.2018)
V spolupráci s punkt o.z.
BKIS malo v rámci akcie vyhradenú zónu na svoje aktivity v areáli záhrady Veľkého
evanjelického kostola. Zabezpečili sme program pre deti, hravé miesto so skákadlami,
básničkami, úlohami a technické zabezpečenie zóny BKIS.
 Jesenné Kapitulské dvory
(22.9.2018)
V spolupráci s OZ Oživenie Kapitulskej ulice
BKIS v jesennej edícii tohto podujatia poskytlo technickú podporu.

 Spomienka na Deža
(29.9.2018)
V spolupráci s MČ Dúbravka
Spomienka na hudobníka Deža Ursínyho spojená s odhalením pamätnej tabule v parku na
Fedákovej ul. v Dúbravke. Pamiatku zosnulého umelca si prišli uctiť jeho bývalí kolegovia,
ako aj obdivovatelia z radov hudobníkov i širokej verejnosti.
BKIS zabezpečilo podujatie po technickej stránke.
 Abadá Capoeira – podujatie v rámci festivalu Brazilslava
(30.9.2018)
V spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílie na Slovensku
Podujatie o histórii vzniku tanca, ktorý prerástol do bojového umenia sa konalo v Mestskom
divadle P. O. Hviezdoslava. BKIS zabezpečilo techniku divadla, služby, produkciu a výrobu
vstupeniek pre potreby Veľvyslanectva Brazílie.
 Bratislava Cantat - medzinárodný festival zborov
(4. – 7.10.2018)
V spolupráci s Bratislava Music Agency
BKIS na koncert 5.10. poskytlo koncertnú sieň Klarisky vrátane zabezpečenia potrebných
prevádzkových služieb
 Festival gregoriánskeho chorálu - medzinárodný festival
(18. – 21.10.2018)
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V spolupráci s Bratislava Music Agency
BKIS poskytlo podujatiu mediálnu podporu
 Recitál Fuyuki Enokido (koto), špeciálny hosť: Ewald Danel (husle)
(21.11.2018)
V spolupráci s Japonskou ambasádou
BKIS na koncert Fuyuki Enokido na tradičnom japonskom strunovom nástroji koto poskytlo
koncertnú sieň Klarisky vrátane zabezpečenia potrebných prevádzkových služieb.
 Adventný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
(1.12.2018)
V spolupráci dvoch telies BKIS Speváckeho zboru mesta Bratislavy a komorného orchestra
Cappella Istropolitana sme uviedli v Dóme sv. Martina slávnostný adventný koncert zložený
z diel Haydna, Vivaldiho a Mozarta

 Zimný Dobrý trh
(16.12.2018)
V spolupráci s punkt oz.
Podujatie sa konalo na ploche Námestia SNP.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v rámci zimného Dobrého trhu pripravilo
program aj v podobe Detského vianočného lesa s predstavením divadielka Teátro Neline Nesiem Vám novinu...
Detský vianočný les, presunutý deň vopred z Nádvoria sv. Jána Nepomuckého
v Primaciálnom paláci sa tešil veľkému úspechu. Akcia mala zároveň charitatívny rozmer
tým, že vyzdobené stromčeky - 36 kusov, boli odovzdané združeniam, charitám, kostolom
i jednotlivcom. Počas podujatia prebehla v historickej električke vo WHATCITY? a BKIS
STAGE diskusia na tému verejné priestranstvá a bezpečnosť. Zúčastnili sa Illah van Oijen
(Dobrý trh), Slavomíra Salajová (Creative Industry Forum), Pavol Murín (O.Z. Stará
Tržnica), debatu moderoval a viedol Vladimír Grežo (BKIS, MDPOH).
Diskutujúci sa podelili o svoj pohľad a o svoje skúsenosti s organizovaním verejných
podujatí na rôznych úrovniach a o skutočnej dostupnosti verejných priestorov. Následne sa
diskusia venovala bezpečnostným rizikám pri realizovaní verejných podujatí.
 3T – tri tvorivé tvory
(21.12.2018)
V spolupráci s 3T – Tri Tvorivé Tvory, o.z.
Uvedenie divadelno-improvizačnej skupiny troch hercov, ktorí improvizujú na zadané témy
od divákov a užívajú si tak adrenalín na javisku.
Účinkovali: Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stano "Stanley" Staško
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2.4

Podpora telies pracujúcich na báze hl. mesta SR Bratislavy

Na pôde Bratislavského kultúrneho a informačného strediska pracujú v súčasnosti dve stále
telesá – Cappella Istropolitana /14 členov/ a Spevácky zbor mesta Bratislavy /68 členov/.
BKIS rozvíja aj rad spoluprác v rámci svojich priestorových a finančných možností
a vynakladá úsilie na podporu tohto druhu činnosti, či už poskytnutím priestorov na nácviky,
zorganizovaním samostatných vystúpení, spolufinancovaním vybraných projektov a zároveň
súbory zapája do dramaturgie programov realizovaných BKIS.
Telesá v hodnotenom období vystupovali v rámci podujatí Bratislavské mestské dni,
Bratislavské korunovačné dni, Hummel fest a Kultúrne leto a Hradné slávnosti.

3 Úsek marketingu a obchodu
Jedna z hlavných činností úseku marketingu je informovať verejnosť o kultúrnych akciách,
sprostredkovať im informácie prostredníctvom online nástrojov (www stránka BKIS
a MDPOH, facebookové fanpage, instagram, youtube kannál BKIS), ale aj offline v podobe
printových materiálov, letákov, cez outdoorové plochy a príspevky v časopisoch, denníkoch,
inzercie, aj prostredníctvom médií a TV.
Podľa živnostenského listu BKIS slúži na podporu a propagáciu podujatí BKIS pre hlavné
mesto SR Bratislavu, podujatí v spolupráci, vlastných podujatí BKIS, ako aj na podporu
predaja vstupeniek na podujatia, či dopĺňanie zdrojov hlavnej činnosti aj formou komerčnej
činnosti. Túto podporu zabezpečuje predovšetkým formou propagácie, reklamnej podpory
a získavaním finančných prostriedkov prostredníctvom finančných partnerov.
Základným zdrojom získavania vlastných finančných prostriedkov zostáva prenájom
priestorov v správe BKIS (MDPOH, Klarisky, Galéria pod divadlom, tanečné skúšobne
v divadle a sídle BKIS), ďalej poskytovanie výlepových služieb na plochách BKIS, ale tiež
predaj vstupeniek na podujatia.

3.1

Prenájmy priestorov v roku 2018

Počet komerčných akcií v roku 2018:
 MDPOH = 25


Klarisky = 27

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Priestory MDPOH boli roku 2018 komerčne využívané na súkromné divadelné predstavenia,
konferencie, koncerty a niekoľko galavečerov.
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Komerčné podujatia v MDPOH v roku 2018:
 Krehké Deti
 Galavečer Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
 Galavečer Erste Bank
 Opera môj život
 Galavečer Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
 Volis International
 Štvorlístok pre talenty
 Fotenie Petra Lipu
 Design Conference
 ZUŠ Kowalského
 Terpischoré
 SĽUK
 Galavečer SOZA
 Anasoft litera galavečer
 Tanečné divadlo Ifjú szivek
 Moja pražská jar
 Promócia LF SZU
 3T
 Vianočná besiedka SGM
 Predstavenie a prenájom - Perníková dáma
 Tektonika citov - prenájom
 ERSO show contest 2018
 Sri Chinmoy
 Bratislava v pohybe
BKIS prenajíma aj tanečné skúšobne rôznym komerčným umeleckým, záujmovým skupinám
a združeniam. Skúšobňu č. 407 v MDPOH a skúšobňu č. 108 v sídle BKIS na Židovskej ulici
využívali predovšetkým tanečné zoskupenia, no ocenili ho a prenajali si ho aj športovorelaxačné zoskupenia. Naši pravidelní podnájomníci sú: HAS – Human Art Space (moderný
tanec), Nový priestor o.z. (moderný tanec), Capoeira Oxumare Bratislava (bojové umenie
s prvkami tanca), M.T. Bodywork (relaxačné cvičenia) a Dreamdancers o.z. (Hula-hoop
choreografie a moderný tanec)
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Výstavná a koncertná sieň Klarisky
Koncertná sieň Klarisky bola počas roku 2018 komerčne využívaná na koncerty, konferencie
a prezentácie.
Komerčné podujatia v Klariskách v roku 2018:
 Scott Kelly (akustický koncert)
 Igor Slovák Photography
 konferencia Spicy Brown
 Samsung (prezentácia S9)
 Scott Kelly (akustický koncert)
 Igor Slovák Photography
 Konferencia Spicy Brown
 Samsung (prezentácia S9)
 Ugly agency
 Koncert speváckeho zboru Tempus
 Flóra Tour (koncert)
 Móda ako obchod
 Gong koncert
 koncert ART Classic o.z. BM Agency (koncert)
 ORGANyzácia
 Nahrávanie zborového spevu - projekt Dobrá smrť
 Ikar - krst knihy Jozef Banáš
 Svadba Hajduková
 J&T banka event
 Musica Aeterna, koncert
 Európsky vinársky rytiersky stav - Evirs o.z.
 Bubble večierok
 ZUŠ Kowalského - Vianočný koncert
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3.2

Udržiavanie a rozširovanie spolupráce s médiami

Printová úroveň - riadková a plošná propagácia programov, PR články a tlačové správy:
Slovenka, Bratislavský kuriér, Metropola, In.ba, Nový Čas, Plus jeden deň, Exclusive,
Eurotelevízia, Týždeň, mesačník U nás doma, denník Pravda, Rytmus života, Pressburger
Zeitung, mesačníky Auto magazín, Golf, časopis Grand Prix, časopis Eurovea, Nový čas pre
ženy, LENNA, TV Max, SITA, TASR, Slowakisches Institut in Wien
Rozhlasová úroveň:
Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio FM, Rádio Best FM, rádio Viva,
rádio Aktual
Televízna úroveň:
RTVS, TV Bratislava, TV Markíza, TV JOJ, TV Ružinov; online TV: TABLET.TV
(spolupráca s TASR), Fashion TV, TA3, AppDay

Veľkoplošná reklama:
Mestské plochy – CityLights (60) a CityBoards (9), výlepové plochy BKIS – A1 (240), vlajky
na Mostovej ulici, na Moste SNP (50), na moste Apollo (30), A4 plochy Recar v MHD (400),
samolepky v uliciach, plážové vlajky, roll upy a bannery na scénach BKIS, veľkoplošná
reklama na budove MDPOH.
Internetový priestor:
www.bkis.sk, www.facebook.com/VaseBKIS, http://www.bkis.sk/sk/kulturneleto,
www.bratislava.sk, www.mestskedivadlo.sk, www.port.sk, www.aktualne.sk,
www.greginet.sk, www.topky.sk, www.zenskyweb.sk, www.sme.sk, www.touristonly.sk,
www.pravda.sk, www.webnoviny.sk, www.24hod.sk, www.podujatie.sk, www.kedykam.sk,
www.citylife.sk, www.registerkultury.gov, www.aktuality.sk, www.bratislavskenoviny.sk,
www.bakurier.sk, www.tvba.sk, www.teraz.sk, www.webnoviny.sk., www.cas.sk,
www.topky.sk, www.plus1den.sk, www.lifefashionfood.sk, www.bratislavadnes24.sk,
www.dobrenoviny.sk, www.ajdnes.sk,
Pokiaľ ide o webové výstupy, články boli uverejnené na portáloch www.citylife.sk,
www.bkis.sk, www.zenskyweb.sk. Webové bannery ste mohli nájsť na www.bratislava.sk,
www.zenskyweb.sk. Propagácia prebieha aj na stránke www.bkis.sk a na facebookovej
Fanpage BKIS - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

3.2.1

Predstavenia v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava

1/ TEKTONIKA CITOV:
Rozhlas
Propagácia podujatia sa začala už v decembri roka 2017, a to spotovou kampaňou v rádiu
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Best FM a redakčným článkom v SME ženy. Intenzívne obdobie na uverejňovanie
mediálnych výstupov a kampaní bol január 2018. Spotová kampaň, súťaž o lístky
a moderátorský vstup boli uverejnené v rozhlasovom priestore, konkrétne v rádiu Best FM
a v rádiu Viva Metropol. V rádiu Regina bol odvysielaný 1 h rozhovor s režisérom hry
Tektonika citov ako aj recenzia po odohraní predstavenia.
Tlačová podoba
Inzercia bola uverejnená v tlačovej podobe, a to v Bratislavskom kuriérovi (spolu s PR
článkom), Eurotelevízii (spolu so súťažou o lístky), v Pravde a v Slovenke. Redakčný článok
bol uverejnený vo Forbse, SME ženy a v Hospodárskych novinách. PR články sme uverejnili
v časopisoch Happy, Lenna, In.ba a Moja psychológia. Recenzie a výstupy po premiére
predstavenia, ktorá prebehla 12.januára, boli v tlačenej podobe uverejnené v denníkoch
Pravda a SME.
Web
Pokiaľ ide o webové výstupy, články boli uverejnené na portáloch www.style.hnonline.sk,
www.citylife.sk, www.kamdomesta.sk.
Webové bannery ste mohli nájsť na www.bratislava.sk a www.zenskyweb.sk. Propagácia
prebieha aj na stránke www.bkis.sk a na facebookovej Fanpage BKIS - Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko.
OOH
Kampaň bola aj v outdoorovej podobe. Plagáty o januárovom programe v MDPOH vo forme
A1 boli tlačené na 50 kusov, citylight v počte 12 kusov a plagáty samostatne k Tektonike
citov v počte 15 kusov, citylight 12 kusov a v ZOOlogickej záhrade 5 kusov. Plagáty boli
umiestnené v Bratislave na verejnom priestranstve, v ZOOlogickej záhrade, v TIC, v klube
A4. Samostatne by sme zdôraznili kampaň SEEnGO v autobusoch mestskej hromadnej
dopravy (obrazovka) a LED obrazovky v Primaciálnom paláci.
2/ PERNÍKOVÁ DÁMA:
Ďalším premiérovým predstavením v MDPOH bola hra Neila Simona Perníková dáma, ktorá
mala premiéru 4. mája 2018 a účinkovali v nej vynikajúci slovenskí herci – Zuzana Fialová,
Diana Mórová, Judit Bárdos, Marián Mitaš, Peter Kadlečík a Martin Varínsky.
Rozhlas a televízia
Vzhľadom na silné herecké obsadenie sme predstavenie propagovali v rozhlase aj formou
rozhovorov s hercami. Rozhovor s účinkujúcimi odznel v rádiu Regina. Spotová kampaň bola
uverejnená v rádiu Best FM. Reportáž z predstavenia bola súčasťou relácie Korzo
v Televízii Bratislava, spravodajstva RTVS a tiež Dámskeho magazínu na RTVS.
Tlačová podoba
Inzercia a PR články boli uverejnené v tlačovej podobe a to v Bratislavskom kuriéri,
v Eurotelevízii, v Slovenke, v denníku Pravda, časopisoch Týždeň, Nový čas pre ženy, SME
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ženy (veľký 3 stranový rozhovor s režisérkou Valériou Schulczovou), Eurovea Magazín,
In.ba, Mama a ja, Lenna, Happy, Exklusiv.
Web
Pokiaľ ide o webové výstupy, články boli uverejnené na portáloch www.citylife.sk,
www.bkis.sk, www.zenskyweb.sk. Webové bannery ste mohli nájsť na www.bratislava.sk,
www.zenskyweb.sk. Propagácia prebieha aj na stránke www.bkis.sk a na facebookovej
Fanpage BKIS- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
OOH
Kampaň bola aj v outdoorovej podobe. Upútavka na podujatie bola súčasťou programových
DL letákov, A1 plagátov (50 ks), citylightov (v počte 60 ks), plagáty A1 boli umiestnené
v klube A4, v TIC, v ZOO, samostatne prebehla kampaň v MHD na obrazovkách See and Go,
vizuál bol umiestnený aj na obrazovke v Primaciálnom paláci a upútavka na predstavenie bola
súčasťou aj LED obrazovky v MDPOH.

3/ CIRKUS SCAPIN:
26. októbra 2018 mala premiéru dramatizácia Romana Poláka - Cirkus Scapin podľa hry J.
B. Molièra: Scapinove šibalstvá.
Inscenácia je silno ovplyvnená súčasným divadelným hnutím Nového cirkusu. Herci tak
prezentujú aj svoje pohybové a akrobatické schopnosti.
V réžii Romana Poláka v hlavnej postave hosťuje excelentný Martin Šalacha. V MDPOH po
prvýkrát v tejto inscenácii hosťujú: Juraj Loj, Martin Nahálka a mladí skončení herci Lucia
Kmeťová a Jakub Kuka.
Rozhlas a televízia
Predstavenie sme propagovali v rámci rozhovoru s účinkujúcimi a režisérom v Rádiu Regina.
Spotová kampaň prebehla v Rádiu Viva.
Tlačová podoba
Inzercia a PR články boli uverejnené v tlačovej podobe, a to v Bratislavskom kuriéri,
v Eurotelevízií, v Slovenke, časopisoch Týždeň, Nový čas pre ženy, SME ženy, Eurovea
Magazín, In.ba, Mama a ja, Lenna, Happy, Exklusiv. Informovali o nás aj bulletiny v rámci
podujatí Dostihy, Davis cup či Bratislava v pohybe.
Web
Pokiaľ ide o webové výstupy, články boli uverejnené na portáloch www.citylife.sk,
www.bkis.sk, www.zenskyweb.sk, www.bratislavaden.sk , www.inba.sk, www.evt.sk,
Webové bannery ste mohli nájsť na www.bratislava.sk, www.zenskyweb.sk. Propagácia
prebieha aj na stránke www.bkis.sk a na facebookovej Fanpage BKIS- Bratislavské kultúrne a
informačné stredisko.
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Outdoor
Kampaň bola aj v outdoorovej podobe. Upútavka na podujatie bola súčasťou programových
DL letákov, A1 plagátov (50 ks), citylightov (v počte 60 ks), plagáty A1 boli umiestnené
v klube A4, v TIC, v ZOO, samostatne prebehla kampaň v MHD na obrazovkách See and Go,
vizuál bol umiestnený aj na obrazovke v Primaciálnom paláci a upútavka na predstavenie bola
súčasťou aj LED obrazovky v MDPOH.

3.2.2

Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018

43. festivalový ročník bol propagovaný v printoch, v televízii i v rádiách. Prostredníctvom PR
článkov a inzercií sme o podujatiach festivalu informovali v printoch: Slovenka, Sme, In.ba,
Bratislavský kuriér, Lenna, Happy, Nový čas pre ženy, Sme ženy a ďalších. Záznamy
z podujatí Kultúrneho leta sme odvysielali vďaka televíziám TA3, TV Bratislava či TV
Ružinov. Prostredníctvom rozhovorov a súťaží informovali rádio Viva, rádio Regina, Rádio
Slovensko a tlačové správy a PR články vyšli na rôznych webových portáloch ako citylife.sk,
www.bratislava.sk, www.zenskyweb.sk, www.sme.sk, www.aktuality.sk, www.bakurier.sk,
www.tvba.sk, www.inba.sk, www.banoviny.sk a mnohé ďalšie. V online prostredí sme
posilnili kampaň aj v rámci facebookového profilu BKIS a instagramu, kde sa konala prvá
instagramová súťaž organizovaná zo strany BKIS #sombratislava. Nechýbala ani outdoorová
podpora vo forme A1 plagátov, bulletinu, citylightov, kampaniach v MHD na obrazovkách
See and GO, Led obrazovke umiestnenej na Hlavnom námestí atď.
3.2.3

Vianočná Bratislava 2018

Projekt bol propagovaný v printoch a online prostredí. Prostredníctvom PR článkov a inzercií
sme o programe informovali v printoch: Slovenka, In.ba, Metropola a Bratislavský kuriér.
Záznamy z podujatí odvysielala televízia TV Bratislava. Prostredníctvom rozhovorov
o programoch informovalo rádio Regina a tlačové správy a PR články vyšli
na rôznych webových portáloch ako citylife.sk, bratislava.sk, bratislavaden.sk zenskyweb.sk,
bakurier.sk, bratislavskenoviny.sk, bratislava.sme.sk, bratislavadnes24.sk, teraz.sk,
webonoviny,sk, panorama.sk, tvba.sk, inba.sk, banoviny.sk, rodinka,sk, sdetmi.com,
kamdomesta.sk, visitbratislava.com, webových stránkach mestských častí a mnohých ďalších.
V online prostredí sme posilnili kampaň aj v rámci facebookového profilu BKIS
a instagramu, kde sa konala druhá instagramová súťaž organizovaná zo strany BKIS –
#sombratislava Vianoce. Nechýbala ani outdoorová podpora vo forme A1 plagátov,
programového bulletinu a špeciálne zimné vydanie Kultúrneho oka.
Súčasťou Vianočnej Bratislavy boli aj špeciálne pilotné podujatia a Vianočná televízia.


Vianočná televízia

Marketingový úsek sa podieľal na realizácii a tvorbe obsahu vo vysielaní Vianočnej televízie,
ktorá bola súčasťou pódia na Hlavnom námestí a ideálne tak dopĺňala „hluché“ miesta
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v programe. Vianočná TV vysielala v 2-hodinových blokoch, od 10:00 - 22:00 hod. Bloky
boli vyplnené rôznorodým tematickým obsahom, ktorý sa v pravidelných intervaloch
obmieňal, či dopĺňal. Jeho súčasťou bol prioritne video obsah (videoklipy), program
Vianočnej Bratislavy, fotografie, reklamní partneri a reklamné bannery. Ozvučené bolo celé
Hlavné námestie počnúc pódiom, cez fontánu a priľahlé stánky.
Boli vyrobené špeciálne dokrútky s vianočnými pozdravmi od známych osobností Bratislavy.
Medzi oslovenými osobnosťami boli: Martin Šalacha, Peter Lipa, Martin Valihora, Pavol
Hammel, Zuzka Haasová, Marek Fašiang, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský,
Martin Beňuš, Petra Džerengová, J.E. japonský veľvyslanec Jun Shimmi, J.E. indonézska
veľvyslankyňa Adiyatwidi Adiwoso.
Obsahom televízie dotvárali aj hudobné videoklipy, sviatočná atmosféra z vybraných
metropol Slovenska, či sveta, ale aj súťažné fotografie z Instagram súťaže #sombratislava
Vianoce.
Obsah vysielania tvorili aj prezentácie viacerých projektov bratislavských charít
a dobročinných spolkov pôsobiacich na území hlavného mesta, ktorých vyvrcholením bol
aj špeciálny program s názvom - Bratislava vnímavých ľudí.
 Bratislava vnímavých ľudí
12.12.2018
V rámci tohto špeciálneho podujatia na Hlavnom námestí vystúpili zástupcovia 12 charít
pôsobiacich na území hlavného mesta, aby prezentovali svoju prácu a výsledky. Hlavnou
myšlienkou projektu bolo upriamiť pozornosť verejnosti na činnosť týchto organizácií
a podporiť ich, naviesť divákov k empatii, aby sa porozhliadli vo svojom okolí a pomohli
tým, ktorí to potrebujú. Moderátormi večera boli Bibiana Ondrejková a Vladimír Grežo.
Medzi zúčastnenými charitami boli: OZ Vagus, Liga za ľudské práva, Vianočný bazár
chalaňov, Ľudia ľuďom n.o., Centrum Memory n.o., OZ Úsmev ako dar, Slovenská katolícka
charita, OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Detský fond Slovenskej republiky, Depaul
Slovensko, Nadácia Pontis, Nota Bene. Záznam celého programu bol počas vianočných
sviatkov niekoľkokrát vysielaný aj v rámci programu TV BA.
Vianočný les
29.11. – 15.12.2018
Autorský projekt BKIS je programovou súčasťou Vianočnej Bratislavy už 2. rok. Koncom
novembra sa Nádvorie sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci premenilo na zázračný
les, ktorý vyrástol z troch desiatok vianočných stromčekov, ktoré poskytol partner podujatia
Bauhaus. O ich unikátnu výzdobu sa postarali deti z 31 bratislavských základných
a umeleckých škôl. Tvorcovia najkrajšieho vyzdobeného vianočného stromčeka boli
4.12.2018 slávnostne vyhlásení na pódiu na Hlavnom námestí a odmenení lákavou cenou –
vstupenkami pre celú triedu na rozprávku Mestského divadla P. O. Hviezdoslava - Tri
prasiatka.
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 Dobrý trh
16.12.2018
Vianočný les z Nádvoria sv. Jána Nepomuckého sa stal súčasťou Dobrého trhu, ktorého
zimná edícia sa prvýkrát uskutočnila na námestí SNP. Pred Starou tržnicou tak vyrástol
Detský vianočný les, ktorého súčasťou bol bohatý rozprávkový program pre deti. Naplnil sa
aj charitatívny rozmer celého projektu a vianočné stromčeky odtiaľto prvýkrát putovali
do skutočných domovov. Potešili viaceré rodiny v núdzi, ale aj organizácie pracujúce s ľuďmi
bez domova - OZ Nota Bene a OZ Vagus, rodinné centrum Prešporkovo, Materskú škôlku sv.
Uršule a kostol Loretánskej Panny, oddelenie Detskej pohotovosti na Kramároch, ťažko
skúšané deti a mamy v Bezpečnom ženskom dome DÚHA. Svoje miesto našli aj v Starej
tržnici počas Street Food Park vol. 26, či v Novej Cvernovke.
 Verejný priestor pre kultúru v Bratislave – bezpečný a otvorený?
16.12.2018
Pod týmto názvom sa uskutočnila prvá z plánovanej série diskusií BKIS počas zimnej edície
Dobrého trhu na námestí SNP. Hostia a predovšetkým skúsení organizátori kultúrnych
podujatí – Illah van Oijen (Dobrý trh), Slavomíra Salajová (Creative Industry Forum), Pavol
Murín (Stará tržnica, Bratislavský majáles) a Vladimír Grežo (Kultúrne leto a hradné
slávnosti Bratislava, MDPOH) rozoberali tému organizácie žánrovo pestrých podujatí
v hlavnom meste. Zo svojich dlhoročných skúseností pomenovali tie najzásadnejšie
problémy, s ktorými sa usporiadatelia počas prípravy podujatí stretávajú. Bohaté skúsenosti
hostí zo zahraničia priniesli potrebnú inšpiráciu pre riešenia, nové podnety a rozšírenie
nástrojov spolupráce samosprávy a usporiadateľov. Záver diskusie patril téme bezpečnosti
a zodpovednosti organizátorov za zdravie a bezpečie účastníkov.

3.3

HRAjSA – mestská herná aplikácia

V júni sme do života uviedli prvú mestskú hernú aplikáciu HRAjSA. Aplikáciu pre
Bratislavské kultúrne a informačné centrum naprogramovala spoločnosť Starbug s.r.o.,
grafiku dodal Baláž “Balú” Horváth a hádanky pripravil Silvester Buček (gaming.guru).
Ide o hru pre celú rodinu, dobrodružnú cestu za poznaním, vďaka ktorej spoznáte mnohé
známe osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v Bratislave. Spoznáte aj príbehy a význam
mnohých sôch a fontán v meste. V hre prechádzate postupne cez desať stanovíšť, kde budete
musieť zodpovedať na (niekedy) zákerné otázky. Podľa toho, koľko otázok sa vám podarí
zodpovedať, pripraví vám čarodejnica Vydrica diplom. Hra je vhodná aj pre úplných
začiatočníkov. HRAJSA je súborom geolokačných hádankových hier, ktoré budú postupne
pribúdať.
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3.4

Webová stránka a sociálne siete

Webová stránka BKIS a MDPOH
K 10. decembru 2018 bola úspešne spustená nová webová stránka pre Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko. Stránka pracuje v redakčnom systéme Wordpress, a je plne funkčná,
flexibilná, nasledujúca aktuálne trendy, požiadavky, či podmienky užívateľov webu.
Všetky existujúce kategórie/podkategórie prešli redizajnom, ako aj doplnením interaktívnych
funkcií, využívajúc naplno aj dodatočne inštalovateľné „pluginy“ redakčného systému
Wordpress. K už existujúcim kategóriám/podkategóriám na stránke pribudla kategória
,,Prečítajte si“, ktorá bude umožňovať vytvárať pútavý, a zároveň organický obsah z diania
v BKIS, ktorý bude predovšetkým osožný pre správne SEO nastavenie našej stránky.
V nadväznosti na SEO požiadavky trhu bola súbežne s uvedením novej stránky vypracovaná
aj analýza kľúčových slov, ktorá bude slúžiť k efektívnej tvorbe ďalšieho obsahu na stránke
(produktové texty, texty kategórií, blogy, newsletter a pod.), ktorý bude tak SEO positive.
Rovnocenne s novou stránkou BKIS bola k 4. januáru 2019 vytvorená aj podstránka MDPOH
patriaca Mestskému divadlu P. O. Hviezdoslava, ktorá bude teraz jej súčasťou. Vďaka tomu,
získa návštevník webu zároveň plnohodnotné informácie o podujatiach a činnostiach oboch
kultúrnych subjektov. Naďalej ostanú v platnosti domény, resp. názvy ,,mdpoh.sk“ alebo
,,mestskedivadlo.sk“, ktoré budú po novom prelinkované na nový web ,,bkis.sk.“ Užívateľ
divadelnej stránky tak nepríde o žiadne podstatné informácie z diania Mestského divadla,
pričom zároveň bude môcť využívať všetky dostupné funkcionality a vylepšenia nového
webového rozhrania.
Medzi ďalšie fázy budovania novej webovej prezentácie BKIS by mala v budúcnosti
pribudnúť aj samostatná stránka - ,,blog.bkis.sk“, ktorá by združovala zaujímavý tematický
obsah z dielne BKIS, ako aj diania v našom hlavnom meste. Jej štart je naplánovaný
v najbližších týždňoch.
Ako posledný bod modernizácie webu je pripravené aj kreovanie sofistikovaného, ale najmä
bezpečného formulára, ktorý bude po novom slúžiť na zbieranie dopytov na prenájom
priestorov historického kostola Klarisky. Formulár by mal byť spustený ešte v prvom kvartáli
roku 2019.
V roku 2018 zaznamenala webová stránka BKIS 38 721 návštevníkov, 85,2 % nových, 14,8
% stálych. 73 % užívateľov stránky boli obyvatelia Bratislavy. Počet zobrazení stránky 140
487 krát.
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Sociálne siete (facebook/Instagram)
Od septembra minulého roku sa venuje marketingový úsek Bratislavského kultúrneho
a informačného strediska okrem tvorbe obsahu na Facebook/Instagram BKIS, aj
plnohodnotnej správe Facebooku MDPOH, pričom sa uvažuje aj nad pripojením Instagram
profilu divadla.
Pre účely obsahu (príspevkov) sociálnych sietí oboch stránok, sa vytvára mesačný obsahový
plán, ktorý dáva možnosť flexibilne, transparentne, a najmä v dostatočnom predstihu
rozplánovať príspevky (témy) z dielne BKIS a MDPOH. Obsahový plán plní aj doplnkové
funkcie, a to možnosť zacielenia príspevku, určiť pracovníka, ktorý ho pripraví, či následne
uverejní, jeho výpovednú hodnotu, ako aj podnet na finančnú podporu príspevku. Dodatočne
ponúka
aj
možnosť
reportu
alebo
analyzovania
dosiahnutých
výsledkov.
K doteraz používaným tipom príspevkov (pozvánky na podujatia) sa postupne začali pridávať
aj alternatívne formy obsahu (súťaže, fotografie zo života BKIS, zdieľanie partnerských
podujatí, sieťovanie uverejneného obsahu na partnerských weboch). K dnešnému dňu
evidujeme celkovo 10 967 užívateľov Facebooku BKIS. Facebook MDPOH disponuje 2 427
užívateľmi.
Instagram naďalej funguje na princípe zdieľania (sharovania) najzaujímavejších tém
(podujatí) BKIS, s periodicitou cca. raz za deň. Operatívne pridávame aj natívny obsah
zo života BKIS. V období Vianoc sa uskutočnilo pokračovanie Instagram challenge z leta
2018 #sombratislava, ktorá priniesla vtedy + 300 fanúšikov na Instagram účte Vašebkis
a + 600 fanúšikov na účte #sombratislava. Názov súťaže niesol aj tentokrát osvedčený
hashtag + príponu Vianoce - #sombratislava Vianoce. Úlohou súťažiacich bolo zachytiť tú
pravú sviatočnú atmosféru vianočnej Bratislavy a výslednú fotografiu zavesiť aj s hashtagom
#sombratislava na svoj profil na Instagrame. Primárnym komunikačným kanálom súťaže bol
Instagram. Či už profil spoločnosti ,,vasebkis”, ako aj špeciálny súťažný profil
,,#sombratislava”.
Okrem toho sa súťaž komunikovala aj na samotnom Webe ,,bkis.sk”, ako i Facebooku BKIS.
Ako podpora propagácie sa na Facebook profile BKIS použil dvakrát aj tzv. ,,boost
príspevku”, ktorý zabezpečil jeho lepšie zacielenie, ako aj dosah mnohonásobne väčšieho
publika.
Čo sa týka externých komunikačných kanálov, tak cez Online bola použitá komunikácia
prostredníctvom Web bannerov na portáli Citylife.sk. V rámci Offline sa komunikovalo
v Rádiu Viva (rádio spot) alebo inzercia v tlačovinách (Metropola, Slovenka, Kultúrne oko).
Momentálne disponuje Instagramový profil Vašebkis 531 užívateľmi, z čoho je 71 % žien
a 29 % mužov, pričom až 81 % návštevníkov je obyvateľmi nášho hlavného mesta. Súťažný
profil #sombratislava sleduje 743 užívateľov. Aj tentokrát sa súťažilo o zaujímavé ceny,
počnúc víkendovým pobytom v hoteli Mercure Bratislava alebo jazykové pobyty od agentúry
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Volis. Celkovo sa do súťaže zapojilo okolo 100 fotografií s vianočnou tematikou, pričom
víťazná fotografia získala celkovo 360 likov.
Koncom roka 2018 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko obnovilo niektoré staré
a zároveň rozvinulo nové mediálne partnerstvá, ktorých výsledky sa odrazili aj na posilnení
online prostredia. Momentálne ide o umiestnenie loga vo viacerých partnerských subjektoch v
Bratislave (SNG, Mestské múzeum, TIC, Slovenská filharmónia, Nová Scéna, SND a pod.).
Ďalej si vytvorilo potenciál na zvýhodnené umiestňovanie bannerovej reklamy na portáli
Citylife.sk alebo Zenskyweb.sk. Postupne sa pracuje na oslovovaní neustále nových
a perspektívnejších partnerov, u ktorých by bolo možné sieťovanie (zdieľanie) našich
reklamných bannerov.
Prostredníctvom používaného Mailingového systému „Createsend“ pokračuje BKIS
v zasielaní pravidelných týždenných Newslettrov na existujúce adresy. Momentálne disponuje
systém celkovo 609 adresami. Súčasťou obsahu každého Newslettru sú vždy najzaujímavejšie
podujatia z dielne BKIS, vybrané partnerské podujatia, ako aj aktuálne predstavenia MDPOH.
Najnovšie pribudla aj priamo na stránkach nového webu BKIS vyskakovacia dlaždica, ktorá
priamo pozýva k odberu noviniek cez náš Newsletter.
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4 Prevádzkový úsek
4.1

Budovy

Počas roku 2018 prevádzkovalo BKIS nasledovné objekty:
Židovská 1 - administratívna budova, sídlo BKIS
Gorkého 17 - MDPOH
Laurinská 20 - administratívna budova , sčasti prenajatá ZUŠ Kowalského
Klarisky - koncertno-výstavná sieň
Mlynská dolina 47 - prevádzkovo-skladový objekt
Od začatia prevádzkovania budov sme zabezpečili ich sfunkčnenie, potrebnými úpravami
a revíziami technológií a zariadení smerujúcimi k zvýšeniu bezpečnosti v objektoch.

4.2

Podujatia

V roku 2018 pokračovala činnosť v MDPOH. Prevádzkový úsek zabezpečoval mimo
divadelných predstavení servis, služby a prípravu priestorov aj na iné podujatia, ktoré sa
konali v priestoroch MDPOH, a to rezortné ocenenia MPSVaR, Roast show Na Facku,
pravidelné koncerty MOB, Volis International, charitatívna akcia Kvapka krvi, Týždeň
komédie, festival Nová dráma, By design Conference a ďalšie.
Úlohou prevádzkového úseku bolo zabezpečiť na podujatiach prípravu priestorov, požiarny
dozor, zdravotný dozor, čistenie priestorov vrátane bezporuchového chodu sociálnych
zariadení, osvetlenia a zabezpečenie vykurovania a vetrania.
Našou prioritou bolo počas všetkých podujatí zabezpečiť servis akcií tak, aby klienti
aj návštevníci odchádzali spokojní.

4.3

Správa a prevádzka budov

Gorkého 17 - MDPOH
Počas prevádzkovania priestorov MDPOH v mesiaci máj 2018 počas prudkého dažďa
z dôvodu nepriepustnosti mestskej kanalizácie zatiekli priestory suterénu MDPOH, kde sa
nachádza trafostanica. Rýchlym konaním prevádzky sa predišlo ohrozeniu chodu podujatia,
ktoré v tom čase prebiehalo v MDPOH.
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Počas januára sme ukončili opatrenia na zvýšenie hygienického servisu návštevníkov.
V rámci týchto opatrení sme realizovali nasledovné činnosti:
 Osadenie nádob s dezinfekčným prípravkom na ruky
 Zvýšenie kapacity zásobníkov na papierové uteráky
 Osadenie modernejších a efektívnejších hygienických zásobníkov na toaletný papier
Použité produkty znižujú množstvo odpadu, šetria životné prostredie a spĺňajú hygienické
požiadavky.
Pre zvýšenie bezpečnosti prevádzkový úsek nainštaloval LED osvetlenie v šatniach pre
návštevníkov. V priestoroch MDPOH sme zrealizovali počas uvedeného obdobia drobné
údržbové práce, ktoré súviseli s operatívnym odstránením porúch na rozvodoch vody, kúrenia
a elektroinštalácií tak, aby spĺňali všetky potrebné bezpečnostné kritériá.
Počas mesiaca júl, august sme okrem uvedených prác zrealizovali aj povinné odborné
prehliadky VTZ, (kotolňa, javisková technika spodného a horného javiska, výťahy).
V zmysle zvýšenia bezpečnosti účinkujúcich sme v roku 2018 zrealizovali rekonštrukciu
osobného výťahu TOV 320.
V budove MDPOH sa nachádzajú 2 osobné výťahy, ktoré sú od roku 1983 v prevádzke.
Výťahy sa využívajú na prepravu osôb, účinkujúcich a technikov pri podujatiach
na prepravenie z prízemia na 6. poschodie, pri obsluhe ťahov a technologických zariadení.
Výťahy využívajú aj účinkujúci na prepravu do šatní, ktoré sú na 3 poschodiach, garderóby
a inventáru.
Na základe odborných prehliadok, ktoré pravidelne vykonávame, odborná firma odporúčala
generálnu opravu/rekonštrukciu výťahov tak, aby spĺňali podmienky bezpečnosti
prevádzky, ktorú určuje Vyhláška MPSV a R SR č. 508/2009 a súvisiacich technických
noriem.
V zmysle tejto skutočnosti sme v roku 2017 zrealizovali GO osobného výťahu TOV 250.
V roku 2018 pokračovala II. etapa, a to generálna oprava osobného výťahu TOV 320, ktorej
predmetom bola výmena kabíny, elektroinštalácie a rozvádzača, náter dverí a repasácia
výťahových dverí.
V budove MDPOH sme v roku 2018 riešili haváriu kotla, Buderus Logano Plus SB 615 r. v.
2008 s výkonom 640 KW, ktorý vykuruje priestory divadla, administratívnej časti a časti na
Laurinskej ulici, kde sú učebne ZUŠ Kowalského.
Privolaná odborná firma tečúci kotol zavarila a súčasne upozornila na skutočnosť, že materiál
kotla je oslabený a aj po oprave nevie garantovať, že trhlina sa znovu neobjaví.
Kotol sme odstavili a do prevádzky pustili záložný kotol, bez možnosti rezervy, ktorá
v prípade poruchy musí nabehnúť.
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Súčasne sme na havarijný stav a s tým súvisiace riziká upozornili aj magistrát s požiadavkou
na pridelenie finančných prostriedkov na výmenu kotla v roku 2019.
Počas sledovaného obdobia bola v priestoroch divadla zrealizovaná generálna
v rozsahu:
 vyčistenie dreveného obloženia vo foyeri a bufete
 hĺbkové tepovanie kobercov
 servis svietidiel
 vyčistenie fasády a mozaiky na budove

údržba

V rámci servisu a údržby priestorov sme sa zamerali na zvýšenie komfortu a bezpečnosti
účinkujúcich a návštevníkov podujatí.
Laurinská 20 - administratívna budova, sídlo BKIS
Priestory na Laurinskej 20, má v časti 3., 4., 5. poschodia v prenájme ZUŠ Kowalského
a využíva ich ako učebne a administratívne priestory. BKIS prevádzkuje 6. a 7. poschodie.
V budove sme počas roku 2018 nezaznamenali vážnejšie poruchy, ktoré by obmedzili
činnosť.
Okrem bežnej údržby a zákonom stanovených revízií neboli počas sledovaného obdobia
realizované žiadne rozsiahlejšie dodávateľské práce.
Židovská 1 - administratívna budova, sídlo BKIS
V budove na Židovskej 1, kde sú administratívne priestory BKIS, sme v roku 2018 riešili
bežné prevádzkové poruchy, ktoré prevažne odstraňovali pracovníci údržby BKIS.
V rámci sociálneho programu, pre zvýšenie pracovného a hygienického komfortu
zamestnancov prevádzkový úsek úpravou existujúcich priestorov pripravil miestnosť pre
návštevy, zasadaciu miestnosť a na jednotlivých podlažiach spoločný priestor, ktorý slúži
na stravovanie a občerstvenie zamestnancov.
Pre zamestnancov, ktorí využívajú na dopravu do zamestnania bicykel sme v priestore garáže
vybudovali stojisko na bicykle, súčasťou ktorého je aj kompresor na dohusťovanie pneumatík.
V rámci využitia vstupného priestoru do budovy bol vypracovaný projekt vstupných
priestorov, ktorý rieši priestor ako multifunkčný s využitím jestvujúceho zázemia.
V sledovanom období sa prevádzkový úsek zameral v objekte na Židovskej 1 popri bežnej
údržbe, ktorá spočívala vo vymaľovaní a vyčistení priestorov, aj na povinné odborné
prehliadky a servis výťahov a zabezpečovacej signalizácie.
Klarisky - koncertno-výstavná sieň
BKIS prevádzkuje koncertno-výstavnú sieň Klarisky.
Súčasťou prístavby, ktorá je komunikačne prepojená s interiérom kostola, je hygienické
a technické zázemie pozostávajúce so sociálneho zariadenia, šatní, kotolne, strojovne,
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vzduchotechniky, ústredne EPS a EZS. V roku 2018 Prevádzkový úsek v objekte zabezpečil
bežný servis priestorov.
Objekt výstavno-koncertnej siene Klarisky je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Z tohto dôvodu je údržba a úpravy priestoru prísne limitovaná podmienkami KPÚ.
Mlynská Dolina 47 - prevádzkovo-skladový objekt
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
7.12.2016 Uznesením č. 712/2016 schválilo zverenie nehnuteľností do správy BKIS.
BKIS objekt od roku 2004 nepretržite využíva ako jediný skladový a prevádzkový priestor na
realizáciu podujatí Hlavného mesta.
BKIS v tomto objekte vykonáva všetky úkony spadajúce do povinností správcu priestorov
a hradí všetky náklady spojené s užívaním týchto priestorov a zabezpečuje bežný servis
a údržbu priestorov.
Pri prevzatí objektu v roku 2004, bol tento objekt schátraný, mal poškodené strechy, zvody,
žľaby, zatečené priestory.
Počas roku 2018 riešil prevádzkový úsek v priestore zámočníckej dielne havarijný stav
na vykurovaní a zabezpečil výmenu nefunkčného kotla za závesný kondenzačný kotol
Buderus.
Havarijné stavy budovy a stavy ohrozujúce bezpečnosť zamestnancov, BKIS priebežne
odstraňovalo. Napriek tejto skutočnosti má areál množstvo problémov, ktoré je potrebné
riešiť.
Z hľadiska energetického hospodárstva v budovách bolo pre nás prioritné:
 Vzhľadom k ukončeniu zmluvného vzťahu na dodávku zemného plynu zabezpečiť
prostredníctvom elektronického kontraktačného systému aukcie dodávku zemného
plynu do objektov BKIS
 Servisom a povinnými prehliadkami VTZ sme zabezpečili prípravu kotolní na zimnú
vykurovaciu sezónnu 2018/2019
Väčšiu časť údržby sme realizovali vlastnými pracovníkmi (elektro - údržba, vodoinštalačné
práce). Prevádzkový úsek prioritne riešil havarijné stavy a preventívnu údržbu tak, aby sme
zabezpečili plynulú a bezpečnú prevádzku budov a neohrozili priebeh podujatí v priestoroch.
Aj napriek tomu, že prevádzkový úsek v rámci svojich kapacitných možností a kvalifikácie
zamestnancov vykonáva preventívnu údržbu, technický stav budov a niektorých priestorov je
na hranici bezpečného prevádzkovania a treba vykonať dodávateľsky rozsiahlejšie investičné
práce.
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4.4

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri zabezpečení BOZP a OPP sa prevádzkový úsek v roku 2018 zameral hlavne na:

 spísanie dokladov k pracovnému úrazu zamestnankyne prevádzkového úseku, PÚ
s lekárskym ošetrením a dočasnou PN (Oznámenie poistnej udalosti, Hlásenie úrazu
na účely nemocenského, Záznam o registrovanom pracovnom úraze pre Sociálnu
poisťovňu, a. s., tlačivá k uplatneniu si odškodnenia po pracovnom úraze pre
poškodeného zamestnanca, Záznam o registrovanom pracovnom úraze pre Inšpektorát
práce a Vyžiadanie klasifikácie PÚ pre poškodeného zamestnanca);
 vypracovanie stanoviska z BOZP a OPP k „prespávaniu, t.j. aj pohybu externých
pracovníkov v priestoroch organizácie“;
 poradenstvo k čistiacim
zamestnancom;

a hygienickým

prostriedkom

a k ich

prideľovaniu

 vypracovanie a zaslanie nových inštrukcií k zmenám vo vykonávaní lekárskych
prehliadok;
 príprava podkladov pre opakované hromadné školenie z ochrany pred požiarmi
a oboznamovanie s BOZP pre vedúcich a ostatných zamestnancov v zmysle § 7
Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a zákona NR
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov celej organizácie BKIS;
 rozpracovaná aktualizácia smerníc BOZP:






BOZP-01-14 - Pracovné pravidlá BOZP
BOZP-02-14 - Postup zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, iných úrazov
a vzniku nebezpečnej udalosti
BOZP-09-16 - Smernica na určenie podmienok spoločnosti v oblasti výchovy
a vzdelávania vedúcich zamestnancov a zamestnancov z BOZP
BOZP-10-16 - Pokyny pre dodávateľov a zmluvných partnerov

 vypracovaná aktualizácia smernice BOZP:


BOZP-22-16 - Register právnych a iných požiadaviek BOZP

 výkon previerky BOZP a preventívnej protipožiarnej prehliadky na prevádzke
Mlynská dolina so spracovaním písomnej správy s uvedením zistených nedostatkov
s fotodokumentáciou a návrhom opatrení;
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 výkon previerky BOZP a preventívnej protipožiarnej prehliadky na prevádzke
MDPOH so spracovaním písomnej správy s uvedením zistených nedostatkov
s fotodokumentáciou a návrhom opatrení;
 výkon tematického oboznámenia z BOZP a OPP na Hlavnom námestí pri stavaní
pódia zameraného na havarijné a mimoriadne situácie pri organizovaní podujatí (pre
zamestnancov oddelenia produkcie);
 vypracovanie zmlúv na ochranu osobných údajov k službám BOZP a OPP;
 vypracovanie praktických inštrukcií k systému riešenia pracovných úrazov;
 výkon kontroly požiarnych uzáverov /požiarnych dverí a požiarnych klapiek/
na jednotlivých objektoch;
 výkon hromadného, opakovaného oboznamovania BOZP a školenia OPP pre všetkých
vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov organizácie v intervale 1x za 2 roky
v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 7 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení
neskorších predpisov;
 rozpracovanie aktualizácie smerníc BOZP v nasledujúco rozsahu:
- BOZP-01-14 - Pracovné pravidlá BOZP
- BOZP-02-14 - Postup zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, iných úrazov
a vzniku nebezpečnej udalosti
- BOZP-09-16 - Smernica na určenie podmienok spoločnosti v oblasti výchovy
a vzdelávania vedúcich zamestnancov a zamestnancov z BOZP
- BOZP-10-16 - Pokyny pre dodávateľov a zmluvných partnerov
- BOZP-22-16 - Register právnych a iných požiadaviek BOZP
 príprava podkladov pre opakované hromadné školenie z ochrany pred požiarmi
a oboznamovanie s BOZP pre vedúcich a ostatných zamestnancov v zmysle § 7
Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a zákona NR
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov celej organizácie BKIS;
 vypracovanie stanoviska z BOZP a OPP k pohybu externých pracovníkov
v priestoroch organizácie;
 prevencia a kontrola požívania alkoholických a návykových
pracoviskách BKIS;

látok na vybraných

 v rámci prípravy produkčných zamestnancov k organizácii podujatí v exteriéroch sme
v mesiaci júl pripravili nácvik CPP na Nádvorí Primaciálneho paláca;
 výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok jednotlivých objektov, následne
zápisy do Požiarnej knihy;

42

 výkon ročnej kontroly a zápis ročnej kontroly dokumentácie ochrany pred požiarmi
jednotlivých objektov do Požiarnej knihy;
 výkon ročnej kontroly a zápis ročnej kontroly núdzového osvetlenia jednotlivých
dotknutých objektov do Požiarnej knihy;
 zápisy kontroly požiarnych uzáverov /požiarnych dverí a požiarnych klapiek/
jednotlivých objektov do Prevádzkových denníkov;
 dopracovanie potrebných dokladov k opakovaného školeniu OPP / oboznamovaniu
BOZP konaného v r. 2018;
 v septembri sme realizovali simulovaný požiarny poplach spojený s evakuáciou
zamestnancov z administratívnej budovy na Židovskej 1


4.5

Pracovná zdravotná služba

Pri zabezpečení PZS sa prevádzkový úsek v roku 2018 zameral hlavne na:
 vypracovanie nových inštrukcií k zmenám vo vykonávaní lekárskych prehliadok;

4.6

Rozbor spotreby energií v objektoch v správe BKIS

Spotreba EE v roku 2018 poklesla na všetkých sledovaných objektoch spolu o 8 159 kWh =
979 €. Pokles bol najmä v objekte MDPOH.
Spotreba plynu v roku 2018 poklesla na všetkých sledovaných objektoch spolu o 1 469 m3 =
514 €.

Pokles bol najmä v objekte MDPOH a Židovská.
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MDPOH Prepočet na vonkajšie dennostupne
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Mlynská
Dolina:

47

Židovská
ul.
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5 Divadelný úsek MDPOH
Dramaturgia MDPOH v roku 2018 pokračovala uvádzaním svojich repertoárových inscenácií
a naštudovaním a prípravou nových repertoárových inscenácií. Ambíciou dramaturgie
MDPOH, ktoré je mestským divadlom, je byť divadlom Bratislavčanov všetkých vekových
a intelektuálnych kategórií. Chceme, aby si v našom programe našiel vyhovujúce predstavenie
či už skúsený divadelný divák alebo Bratislavčan, ktorý v divadle nikdy nebol alebo
uprednostňuje ľahší žáner. Preto sa snažíme mať v repertoári svetovú klasiku (J. B. Moliére,
A. N. Ostrovskij), súčasnú drámu (P. Zelenka, E. E. Schmitt), slovenskú klasiku (Lasica +
Satinský + Solovič), tituly pre rodičov s deťmi, a tiež školy a škôlky (Koza rohatá, Tri
Prasiatka, autorskú tvorbu pre MDPOH (Doktor Macbeth), experimentálnu dramatickú tvorbu
(thriller Veronikina izba ) a podobne.
Dramaturgia pokračovala aj v prezentácii výnimočných a divácky žiadaných inscenácií
z Čiech aj Slovenska, často ocenených odbornou kritikou, novinármi alebo divadelnými
cenami, prípadne veľkým diváckym záujmom.
Po tretíkrát sa uskutočnil aj Týždeň komédie zameraný na premiérové inscenácie
komediálnych titulov slovenských a českých divadiel, určené hlavne pre publikum
preferujúce ľahší oddychový žáner.

Premiérové tituly slovenských a českých divadiel v MDPOH
a dlhodobá spolupráca

5.1

Popri úspešných a ocenených inscenáciách bolo našou ambíciou uvádzať kvalitné inscenácie
slovenských a českých divadiel, ktoré sa v Bratislave do termínu nášho uvedenia nehrali alebo
k nám prichádzajú hneď po premiére vo svojom materskom divadle. Môžeme konštatovať, že
v MDPOH s pravidelnosťou hrávajú všetky uznávané a etablované slovenské divadlá.

5.2 Organizované predstavenia a spolupráca s bratislavskými
školami a škôlkami
Našou snahou je naďalej priviesť do divadla aj mladého diváka, omladiť publikum, ktoré bolo
zvyknuté chodiť do bývalého DPOH, etablovať značku Mestského divadla ako takého, bez
spájania s poetikou bývalého SND práve u súčasnej divadelne ladenej generácie. Chodia
nielen na organizované predstavenia, ale aj na večerné tituly. Naďalej pokračujeme
v osobných kontaktoch so školami všetkých bratislavských mestských častí. Oslovujeme nové
školy, aj mimo bratislavské, pre ktoré spájame návštevu predstavenia s návštevou Bratislavy.
Dlhodobo k nám chodia školy z Trnavy, zo Žiliny a aj z Východu (ktoré využívajú bezplatnú
vlakovú prepravu). Pre školy do vzdialenosti 60km od Bratislavy vieme v rámci spolupráce so
Slovnaftom v prípade platby KP zabezpečiť aj bezodplatnú prepravu, čo sa stretlo s veľkou
odozvou. Mnohých učiteľov sme pozvali na predstavenia jednotlivých titulov večer, aby sami
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posúdili, či je titul vhodný pre ich žiakov a pre aký stupeň. Po predstavení alebo v pauze sme
s nimi tiež vždy o konkrétnom titule a autorovi debatovali. Veľmi sa nám to osvedčilo. A tak
skoro s pravidelnosťou, vždy jeden až dvakrát do mesiaca, hráme v dopoludňajších hodinách
pre základné alebo stredné školy. Veľký úspech majú naďalej rozprávky Tri prasiatka a
Koza rohatá, na ktoré chodia škôlky a aj prvý stupeň ZŠ opakovane s novými detičkami. Pre
stredné školy zas vyberáme tituly ako Zdravý nemocný, Cirkus Scapin alebo Plné vrecká
peňazí. Veľmi ich oslovil aj náš thriller Veronikina izba.

5.3

Týždeň komédie – tretí ročník

MDPOH uviedlo od 3. do 8. apríla pokračovanie svojho projektu prehliadky divadelných
predstavení pre Bratislavčanov - Týždeň komédie. Na programe bolo počas 6 dní 6 komédií
spĺňajúcich vyššiu latku ako len bulvárne komédie. Všetky predstavenia pozvané na festival
boli vyberané kľúčom, aby išlo o ich prvé uvedenie v Bratislave. Týždeň komédie otvorilo
Slovenské komorné divadlo Martin groteskou autora N. V. Gogoľa - Hráči. Druhý deň
excelovalo na javisku Mestské divadlo Brno hrou súčasného českého autora Reného
Levínskeho aj za jeho osobnej účasti - Dotkni se vesmíru. Otázky, ktoré nová Levínskeho
hra nastoľuje, sú vlastne celkom staré. Môžeme (a smieme) ľudský genóm modifikovať a
stvoriť „nového lepšieho človeka“? Kto je vyvolený, aby vyzval ľudstvo
na novú cestu? Predstavenie bolo výnimočné aj technologicky neštandardnou scénografiou.
Z Divadla Andreja Bagara v Nitre sme privítali obľúbené predstavenie s u Bratislavčanov
nekončiacim záujmom - Testosterón.
Divadlo Jána Palárika v Trnave predstavilo hru obľúbeného a uznávaného autora
G. Feydeau - Ach tie ženy, ach tí muži.
Opäť sa nám podarilo nájsť termín aj v diári Mestských divadiel pražských s ich
inscenáciou s výnimočným hereckým obsadením - Listopad, v hlavnej postave s Michalom
Dlouhým.
V spolupráci s nimi budeme určite pokračovať aj v deviatej sezóne. Komédia vtipne glosuje
stav súčasnej vysokej politiky aj viaceré spoločenské „priestupky“, s ktorými sa dnes denne
stretávame.
Týždeň komédie ukončilo predstavenie Rapper v podaní Divadla Frída z Brna.
Potvrdilo sa, že komédie sú veľmi populárne u divadelných návštevníkov. Týždeň komédie
sa tak nastálo zaradil do dramaturgie MDPOH a do budúcnosti s jeho propagovaním začneme
určite skôr, aby sa nestalo, že sa k divákom všetky informácie nedostanú včas. Diváci využili
aj formu špeciálnych permanentiek pre tento týždňový divadelný festival.
5.4 Inscenácie a premiéry MDPOH
Pokračovali sme v reprízovaní našich inscenácií: Plné vrecká peňazí, Job interviews,
Pravda, Zdravý nemocný, Veronikina izba, Koza rohatá a Tri prasiatka.
V januári mala premiéru inscenácia jedného z najúspešnejších súčasných francúzskych
autorov Erica-Emmanuela Schmitta - Tektonika citov. Jeho najnovšia hra je priamym
pokračovaním tradície francúzskej komédie mravov, ako ju vo vrcholnej podobe reprezentujú
Marivaux alebo Musset. Láska, ako najvyšší ľudský cit, je tu podrobená skúmaniu z dnešného
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uhla pohľadu, v mnohom však nadčasového. Predstavenie vzniklo pod režisérskou taktovkou
Michala Spišáka, v hlavných úlohách účinkujú: Petra Vajdová v alternácii s Alenou
Pajtinkovou, Milo Kráľ, Božidara Turzonovová, Jana Valocká a Dominika Žiaranová.
MDPOH inscenáciu uviedlo v slovenskej premiére dňa 12. januára 2018.
Dňa 4. mája 2018 sme v premiére uviedli na naše dosky inscenáciu - Perníková dáma
autora Neila Simona. Je to najúspešnejší americký dramatik posledných štyridsiatich rokov,
nekorunovaný kráľ komédií na Brodwayi v New Yorku. K jeho úspešným hrám patrí aj
inscenácia Bosé nohy v parku, ktorá rozbehla jeho spisovateľskú kariéru a slávu. Hra, ktorú
sme uvádzali na začiatku existencie aj na doskách Mestského divadla P. O. Hviezdoslava.
Perníková dáma je citlivá komédia o sile lásky a pochopenia dcéry k matke. Je inšpirovaná
skutočným príbehom Judy Garland a jej dcéry Lisy Minneli a niekoľkých ľudských,
stratených existencií, ktoré prežívajú “hrôzu“ zo straty spoločenského postavenia, ktoré si
predtým svojou slávou vydobyli. V réžii Valérie Schulczovej hosťujú: Zuzana Fialová, Diana
Mórová, Judit Bárdoš, Marián Mitaš, Martin Varínsky.
26. októbra 2018 sme odpremiérovali dramatizáciu Romana Poláka - Cirkus Scapin podľa
hry J. B. Molièra: Scapinove šibalstvá. Komédia o tom, že oklamať a zmanipulovať sa dá
všetko, ale vždy na to niekto doplatí. Molière napísal Scapinove šibalstvá (Les Fourberies de
Scapin) v roku 1671. Na rozdiel od jeho hier Tartuffe, Lakomec, Mizantrop alebo Zdravý
nemocný, sa tento titul na scénach slovenských divadiel objavuje zriedkavejšie. Do Bratislavy
sa vracia po viac ako 70 rokoch.
Inscenácia MDPOH prináša nový pohľad na klasický molièrovský text a jeho inscenovanie je
ovplyvnené súčasným divadelným hnutím Nového cirkusu. Herci v tomto predstavení ukázali
nielen svoje skvelé herectvo, ale aj pohybové a akrobatické schopnosti.
V réžii Romana Poláka v hlavnej postave hosťuje excelentný Martin Šalacha. V MDPOH po
prvýkrát v tejto inscenácii hosťujú: Juraj Loj, Martin Nahálka a mladí skončení herci Lucia
Kmeťová a Jakub Kuka.

5.5

Najmenší divák MDPOH

V našej koncepcii naďalej kladieme dôraz na detského diváka, ktorého sa nám spolu s rodičmi
úspešne darí lákať do divadla na Nedeľné popoludnia s rozprávkou pre deti a ich rodičov.
Naďalej uvádzame svoju prvú vlastnú detskú inscenáciu Tri prasiatka, ktorá je v repertoári
divadla od marca 2012 a odohrali sme už 91 predstavení od jej premiérového uvedenia.
Napriek tomu, že MDPOH má ďalšiu inscenáciu pre deti, Tri prasiatka sú naďalej vypredané.
Koza rohatá sa od svojej premiéry v roku 2015 hráva okrem nedieľ aj organizovane pre
školy a škôlky, a taktiež sa teší medzi deťmi aj rodičmi veľkej obľube. Od jej premiéry
v októbri 2015 sa odohralo už 54 predstavení.
V rámci nedeľných popoludní pozývame občas do MDPOH aj najlepšie divadlá so
zameraním na detského diváka v rámci Slovenska ako napr. Bábkové divadlo Žilina, Staré
divadlo Nitra, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica.
Deň detí 2018 sme oslávili spolu s našimi najmenšími divákmi dvomi predstaveniami
obľúbenej rozprávky - Tri prasiatka. 31.5. sme hrali predstavenia hlavne pre školy a škôlky.
Cez víkend, 2. 6. 2018, sme zas pripravili Deň detí pre deti a ich rodičov a popri rozprávke
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ich čakali aj krásne maľovanky našich Troch prasiatok a fotenie s maketkami postavičiek
z tejto rozprávky.
Aj Mikuláš bol v MDPOH veselý. Tento rok sme odohrali 3 inscenácie a celkovo
4 predstavenia (Koza rohatá, Tri prasiatka, hosť Traja veteráni z SKD Martin) spolu
s mikulášskou družinou a odovzdávaním balíčkov.
Aj v tomto roku pokračovala spolupráca so Slovnaftom, ktorý nám zabezpečoval bezodplatne
dopravu detí zo vzdialenosti do 60 km od Bratislavy na školské predstavenia s využitím
kultúrnych preukazov.

5.6

Nová dráma

MDPOH sa opäť stalo aj spoluorganizátorom festivalu Nová dráma v spolupráci
s Divadelným ústavom. Festival prebiehal od 14. – 18. mája 2018 a ponúkol najzaujímavejšie
inscenácie súčasnej drámy, ktoré vznikli v uplynulom roku v profesionálnych divadlách
na Slovensku. Otváracím predstavením festivalu bolo predstavenie Company Debris WOW!
Predstavenia, ktoré sú atraktívne pre delegátov festivalu a odbornú verejnosť sú už ťažšie
absorbované bežným publikom.

5.7

MDPOH v číslach

V roku 2018 sa odohralo na doskách MDPOH 75 večerných predstavení, 24 organizovaných
predstavení pre školy a 16 nedeľných predstavení pre deti. Celkom 115 predstavení.
Návštevnosť bola 31 334 platiacich divákov.
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6 Technický úsek
Rozbor činnosti pridelených úsekov

6.1

Výrobno-propagačný úsek Mlynská dolina

Činnosť VPÚ Mlynská dolina sa rozdelila na niekoľko smerov:
Technické zabezpečenie podujatí organizovaných v rámci činnosti BKIS a
podujatí zastrešených magistrátom mesta Bratislavy
Stavba zastrešených pódií, stanov, ozvučenie, osvetlenie a iné služby technického
zabezpečenia:
Počas roka 2018 VPÚ Mlynská Dolina uskutočnila vyše 300 výjazdov a postavila vyše 4 360
m2 pódiových plôch.
Technicky podporila nasledujúce podujatia:
 Finále slovenského pohára Basic a IK
 Výročie sviečkovej manifestácie
 Hodina zeme
 Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Bratislavy
 ČSOB City maratón
 Beh Devín Bratislava
 Bratislavské mestské dni:
o Odovzdávanie cien primátora
o Oceňovanie sprievodcov
o Námestie detí
o Odpečatenie mestských brán
 150 rokov MBB
o Generácie generáciám - otvorenie výstavy k 150. výročiu
o Príbeh múzea - videomapping v MMB
o Hovory zo Starej radnice
o Galavečer
 Dobrý trh – WhatCity? na Mickiewiczovej ul.
 Bratislavský Majáles
 Míľa pre mamu
 Jarné Kapitulské dvory
 Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex
 Koncert belasého motýľa – s Organizáciou muskulárnych dystrofikov
 Božie Telo
 Víkend parkov a záhrad
 Dni architektúry a designu
 Otvorenie nového plaveckého bazénu na Rosničke
6.1.1
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 MISIA 07
 Medzinárodný Festival Detských Folklórnych Súborov
 Bratislavské korunovačné slávnosti
o Korunovačný sprievod
o Kráľovský rytiersky turnaj
 Festival Frankovky
 Chodník slávy - Božidara Turzonovová
 Slovenka na námestí
 Odhalenie pamätnej tabule I. Lichtenfelda
 Urban Art Festival
 Dobový piknik v Sade J. Kráľa
 Móda v meste
 Cyklus večerných koncertov v záhrade Milosrdných bratov
 Tribute to Freedom
 Vernisáž výstavy p. Bielika
 Rozlúčka s letom
 Dobrý trh na Panenskej
 Ženský beh
 Deň zamestnancov magistrátu
 Jesenné Kapitulské dvory
 Deň colníkov
 Bratislavské Módne Dni - módna prehliadka
 Sleep out
 SOS zvieratká
 Šarkaniáda 2018
 Lampiónový sprievod
 Spomienka na obete Dunaja
 Výstava Indonézie
 Zimný Dobrý trh
Inštalácia pódií pre Mestské časti:
 Stavanie mája - Záhorská Bystrica
 Stavanie mája - Devínska Nová Ves
 Dni srbskej kultúry - MČ Staré mesto
 50. výročie založenie ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch
 Karloveský majáles
 Petržalka na Hlavnom námestí
 Karlova Ves na Hlavnom námestí
 Festival chorvátskej kultúry - Devínska Nová Ves
 Detské popoludnie v Dúbravke
 Koncerty v Botanickej záhrade - MČ Karlova Ves
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Dedina v meste - MČ Vajnory
Rytieri na Devíne
Rozálske hody - MČ Lamač
Bystrické hrubé hody - MČ Záhorská Bystrica
Vrakunská hodová slávnosť
Spomienka na Deža Ursínyho
Vajnorský širáček
Vianočná ulička - Devínska Nová Ves
Vianočné trhy v Dúbravke

Podujatia Kultúrneho Leta a Hradných Slávnosti Bratislava 2018:
 Trúby z veže + tanečný večer
 Bratislava Tango Party
 Týždeň maďarskej kultúry
 KL v čitárni Červeného raka
 Letné Schakespearovské slávnosti 18. ročník na Hrade
 Muzika Starého mosta
 Medzinárodný mládežnícky hudobný festival
 Francúzi na Hlavnom námestí
 Ázijský víkend
 Veľký gospelový koncert
 Dni majstrov ÚĽUV 28. ročník
 Festival Dychovej hudby
 150 rokov MMB - 21. ročník Rímskych hier
 Konvergencie
 Československý posádkový deň
Vianočná Bratislava 2018:
 Otvorenie vianočných trhov
 Vianočný les
 Vianočná jazda mestskými časťami: Záhorská Bystrica, Petržalka, Čunovo, Rača,
Podunajské Biskupice, Karlova Ves, Dúbravka
 Spievajúce balkóny
 Vianoce pre seniorov
 Vianoce pre ľudí bez domova
 Vianočný koncert
Pri príležitosti Bratislavských mestských dní bola zrealizovaná vzdelávacia mobilná hra
o bratislavských osobnostiach pre deti a celú rodinu - HRAJSA.
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V rámci MDPOH sme v roku 2018 technicky zabezpečili 167 predstavení.
Na technickom zabezpečení predstavení pracuje 6-členný team, ktorí realizuje
osvetlenie, ozvučenie a javiskové práce hlavne vlastných divadelných predstavení
a pravidelných koprodukčných predstavení:
















Tri prasiatka
Plné vrecká peňazí
Koza rohatá
Pravda
Zdravý nemocný
Job interviews
Veronikina izba
Tektonika citov
Perníková dáma
Koncerty Metropolitného orchestra
Roast show Na facku
Scéna moderného tanca
Čítanie mien Obetí Holokaustu
Brazilslava

Technicky zabezpečujeme aj tak náročné akcie, ako sú napríklad:
 Týždeň komédie:
o Hráči, SKD Martin
o Dotkni sa vesmíru. MDB Brno
o Testosterón, DAB NITRA
o Ach tie ženy, DJP Trnava
o Listopad, MDP Praha
 Festival Nová dráma 2018:
o WOW! - otvorenie 19:00
 Hosťujúce divadlá:
o Nové divadlo Nitra: Cisárove nové šaty, Pinocchio
o Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov: A. P. Čechov, IZBA Č. 6
o SKD Martin: Traja veteráni
V januári 2018 bola na javisko uvedená nová divadelná hra “Tektonika citov” a v apríli
“Perníková dáma“.
V septembri začala náročná technická príprava novej hry “Cirkus Scapin“, ktorá mala
premiéru 26.10.2018.
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Pre zhoršené technické podmienky sme boli nútení svetelnú, zvukovú a komunikačnú
techniku na náročnejšie podujatia riešiť pomocou externých dodávateľov.

6.2

Veľkoplošná tlač

Počas roka 2018 sme vytlačil 394 ks Citylight-ov v malých sériách, 2 554 ks plagátov A1
a ďalších 484 m2 bannerov a 266m2 samolepiek, použitých hlavne na propagáciu podujatí
a v dekoráciách. To je spolu cez 3 373 m² vytlačenej plochy.

6.3

Prevádzkovo – údržbové práce

Popri činnostiach zabezpečujúcich organizovanie a realizáciu podujatí, VPÚ Mlynská dolina
vykonáva v rámci BKIS rôzne údržbárske a opravárenské práce, hlavne stolárskeho
a zámočníckeho charakteru. Tieto práce sme rozšírili na výrobu praktických konštrukcií na
mieru pre potreby podujatí, záťaže na stany a rôzne javiskové konštrukčné sústavy pre
potreby MDPOH.
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7 Ekonomika a financovanie
7.1 Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018
Bežné účtovné obdobie
Skutočnosť k
31. 12. 2017

Náklady

Číslo
riadku

b

c

4

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)

001

233 958

275 601

Spotreba materiálu

002

151 863

188 308

Spotreba energie

003

80 997

86 252

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004

0

0

Predaný tovar

005

1 098

Služby (r. 007 až r.010)

006

694 371

720 169

Opravy a udržiavanie

007

62 273

46 503

Cestovné

008

11 733

10 887

Náklady na reprezentáciu

009

777

Ostatné služby

010

619 588

661 138

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

1 034 601

1 188 098

Mzdové náklady

012

737 257

852 708

Zákonné sociálne poistenie

013

249 707

288 329

Ostatné sociálne poistenie

014

0

0

Zákonné sociálne náklady

015

47 637

47 061

Ostatné sociálne náklady

016

0

0

Dane a poplatky (r.018 až r.020)

017

623

4 179

Daň z motorových vozidiel

018

0

0

Daň z nehnuteľností

019

0

0

Ostatné dane a poplatky

020

623

4 179

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až
021
r.028)

1 158

2 117

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
022
majetku a dlhodobého hmotného majetku

0

0

Predaný materiál

023

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024

6

163

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

025

0

808

Odpis pohľadávky

026

0

0

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

027

1 152

1 146

Manká a škody

028

0

0

Schválený plán
2018

Upravený
plán

Skutočnosť k
31. 12. 2018

2

3

4

1 041

1 641
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Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového 029
rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)

82 765

98 174

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
030
hmotného majetku

82 765

97 810

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
031
(r. 032 až r. 035)

0

364

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

032

0

0

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033

0

364

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
034
činnosti

0

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
035
činnosti

0

0

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037
036
až r. 038)

0

0

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

037

0

0

Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti

038

0

0

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

039

0

0

Finančné náklady (r. 041 až r.048)

040

5 687

5 894

Predané cenné papiere a podiely

041

0

0

Úroky

042

0

0

Kurzové straty

043

209

16

Náklady na precenenie cenných papierov

044

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok

045

0

0

Náklady na derivátové operácie

046

0

0

Ostatné finančné náklady

047

5 478

5 878

Manká a škody na finančnom majetku

048

0

0

Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)

049

0

0

Škody

050

0

0

Tvorba rezerv

051

0

0

Ostatné mimoriadne náklady

052

0

0

Tvorba opravných položiek

053

0

0

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
054
055 až r. 063)

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
055
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
056
subjektom verejnej správy

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo
057
verejnej správy

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií
058
a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

0

0

59

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej 059
správy

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
060
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

0

0

Náklady na ostatné transfery

061

0

0

Náklady z odvodu príjmov

062

0

0

Náklady z budúceho odvodu príjmov

063

0

0

Náklady celkom:

64

2 053 163

2 294 232

Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)

065

309 055

313 004

Tržby za vlastné výrobky

066

0

0

Tržby z predaja služieb

067

307 061

311 170

Tržby za tovar

068

1 994

1 834

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až
069
r. 073)

0

0

Zmena stavu nedokončenej výroby

070

0

0

0Zmena stavu polotovarov

071

0

0

Zmena stavu výrobkov

072

0

0

Zmena stavu zvierat

073

0

0

Aktivácia (r. 075 až r. 078)

074

0

0

Aktivácia materiálu a tovaru

075

0

0

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

076

0

0

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

077

0

0

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

078

0

0

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r.
079
082)

0

0

Daňové a colné výnosy štátu

080

0

0

Daňové výnosy samosprávy

081

0

0

Výnosy z poplatkov

082

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 083

3 556

919

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

084

00

00

Tržby z predaja materiálu

085

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

086

0

0

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

087

0

0

Výnosy z odpísaných pohľadávok

088

1 821

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

089

1 735

919

10 344

5 200

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 090
rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)
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Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
091
činnosti (r. 092 až r. 095)
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

092

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

10 344

5 200

10 344

4 959

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
094
činnosti

0

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
095
činnosti

0

0

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
096
činnosti (r. 097 až r. 098)

0

0

Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

097

0

0

098

0

0

099

0

0

Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)

100

35

0

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

101

0

0

Úroky

102

35

0

Kurzové zisky

103

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov

104

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

105

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

106

0

0

Výnosy z derivátových operácií

107

0

0

Ostatné finančné výnosy

108

0

0

Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)

109

0

0

Náhrady škôd

110

0

0

Zúčtovanie rezerv

111

0

0

Ostatné mimoriadne výnosy

112

0

0

Zúčtovanie opravných položiek

113

0

0

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách (r. 115 až r. 123)

114

0

0

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

115

0

0

Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

116

0

0

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
117
verejnej správy

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
118
verejnej správy

0

0

Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

119

0

0

Výnosy z kapitálových
spoločenstiev

120

0

0

Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

transferov

od

Európskych

241
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Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
121
verejnej správy

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
122
mimo verejnej správy

0

0

Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

0

0

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových
organizáciách
a
príspevkových
organizáciách 124
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125
až r. 133)

1 730 179

1 975 109

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta

1 651 995

1 874 000

123

125

v tom: mesto

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta

126

v tom: mesto

78 184

96 109

0

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho 127
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

0

5 000

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho 128
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

0

0

Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
131
subjektov

96

0

Výnosy celkom:

134

2 053 169

2 294 232

Výsledok hospodárenia pred zdanením

135

6

0

Splatná daň z príjmov

136

6

0

Dodatočne platená daň z príjmov

137

0

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

138

0

0

0

0

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)

61,1

65,31

Priemerná mzda ( v € )

1 014

1 020
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7.2 Hospodárenie hlavnej činnosti BKIS
Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku bolo listom číslom MAGS ORK
34925/2018-86 zo dňa 02.01.2018 oznámené, že Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 07.12.2017 schválilo uznesením číslo 1006/2017
rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 s nasledovným určením finančných
vzťahov k BKIS nasledovne :
 príspevok na prevádzku „ Bežný transfer“
1 760 000 €
 z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
772 795 €
 príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
50 000 €
Prvá úprava rozpočtu BKIS bola zrealizovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva
zrealizovaná na Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy dňa 31.05.2018 uznesením
č. 1161/2018 s nasledovnou úpravou finančných vzťahov mesta ku Bratislavskému
kultúrnemu a informačnému stredisku uznesením č. 1161/2018 schválením zvýšenia rozpočtu
BKIS v sume 134 000 €, a to na financovanie a zabezpečenie podujatia Hummel Fest 2018
v sume 14 000 €, 35 000 € na zabezpečenie podujatia - Bratislavské korunovačné dni a 55 000
€ na podporu kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných hlavným mestom a v tom
zvýšenie záväzného ukazovateľa na mzdy o 5 000 €. Kapitálový transfer v sume 30 000 €
určený na zabezpečenie ozvučovacej techniky v MDPOH.
 príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
1 864 000 €
 z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
777 795 €
 príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
80 000 €
Druhá úprava rozpočtu BKIS bola zrealizovaná na základe rozpočtového opatrenia primátora
hlavného mesta SR Bratislavy č. 3 zo dňa 07.06.2018 vykonaného na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017
v nasledovnom členení. Zvýšenie bežného transferu o 10 000 € na realizáciu podujatí Rímske
hry a Limes day, projekty Kultúrneho leta a hradných slávností 2018, Prešporské večery,
Spievajúce fontány.
 príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
1 874 000 €
 z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
777 795 €
 príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
80 000 €
Výnosy z hlavnej činnosti
Výnosy z hlavnej činnosti za rok 2018 boli naplnené v čiastke, a to:
a/ výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
b/ výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce na pokrytie
odpisov hmotného investičného majetku nakúpených z kapitálového
transferu mesta z minulých rokov
c/ tržby za vlastné výkony a tovar
d/ zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prev. Činnosti

2 294 232 €
1 874 000 €
96 109 €

313 004 €
5200 €
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e/ finančné výnosy
f/ výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu od iných subjektov verejnej správy

919 €
5 000 €

Plnenie rozpočtu po jednotlivých nákladových účtoch bolo v roku 2018
nasledovné:
7.2.1
Náklady na hlavnú činnosť
Náklady na hlavnú činnosť za rok 2018 boli vo výške 2 294 232 EUR.
7.2.1.1
Účtovná skupina 50 – spotrebované nákupy
Skutočné plnenie nákladov v účtovnej skupine 50 – spotrebované nákupy boli vo výške 275
600 €. Čerpanie nákladov účtovnej triede 501 – spotreba materiálu vo výške 188 308 €.
Náklady v tejto účtovnej boli vynaložené hlavne na zabezpečenie materiálu na kultúrne
podujatia BKIS, materiál na opravy a údržbu budov a objektov v správe a nájme BKIS,
materiál na zhotovenie reklamy vo vlastnej réžii, nákupu DDHM, pohonné hmoty
do motorových vozidiel apod.
Náklady na spotrebu energií k 31.12.2018 sú vo výške 86 252 €.
Náklady na energie v objektoch BKIS zodpovedajú štandardným prevádzkovým potrebám.
Sú sledované zvlášť pre hlavnú a podnikateľskú činnosť. Spotreba plynu v roku 2018 je
v rámci tolerancie pre sledovaný rok. Kúrenie je riadené ekvitermicky, teda v závislosti
od vonkajšej teploty.
7.2.1.2
Účtovná skupina 51 – služby
Náklady za rok 2018 v účtovnej skupine 51 – služby bol 720 169 €.
Výška vynaložených finančných prostriedkov zohľadňuje náklady na bežnú údržbu všetkých
budov v prenájme a správe BKIS, havárie vo všetkých objektoch BKIS, hlavne v objekte
MDPOH, najnutnejšie opravy výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, DDHM,
motorových vozidiel, hasiacich prístrojov apod.
Náklady v rozpočte na účte 512 – cestovné, sú v sume 10 887 €.
Náklady na reprezentáciu k 31.12.2018 sú vo výške 1 641 €.
Pre účtovnú skupinu 518 – ostatné služby, sú náklady k 31.12.2018 vo výške 661 139 €.
Finančné prostriedky vynaložené v tejto účtovnej skupine tvorili hlavne náklady
na programové podujatia, divadelné predstavenia v MDPOH, akcie konané z poverenia
hlavného mesta SR Bratislavy a bežné prevádzkové náklady na chod BKIS.
Účtovná skupina 52 – osobné náklady. Osobné náklady k 31.12.2018 sú vo výške
1 188 098 €.
7.2.1.3
Účtovná skupina 53 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Čerpanie nákladov v tejto účtovnej skupine k 31.12.2018 bolo 4 179 €. Finančné náklady
v tejto účtovnej skupine tvorili hlavne koncesionárske poplatky, členské príspevky.
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Účtovná skupina 55 – odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej a finančnej činnosti
Na účte 55 – odpisy , rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti sú vo výške
98 174 €.
7.2.1.4

Hospodársky výsledok k 31.12.2018 v hlavnej činnosti je vyrovnaný vo výške 0 €.

7.3 Podnikateľská činnosť BKIS k 31.12.2018
Bežné účtovné obdobie
Náklady

Číslo
riadku

Skutočnosť k
31.12.2017

b

c

1

4

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)

001

83 422

30 432

Spotreba materiálu

002

57 099

4 097

Spotreba energie

003

26 323

26 335

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004

0

0

Predaný tovar

005

0

0

Služby (r. 007 až r.010)

006

196 167

206 637

Opravy a udržiavanie

007

1 767

2 200

Cestovné

008

211

Náklady na reprezentáciu

009

0

Ostatné služby

010

194 189

202 747

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

105 417

115 025

Mzdové náklady

012

75 573

82 354

v tom: mzdy na základe dohôd o pracovnej činnosti

Skutočnosť
k 31.12.2018

907
783

0

Zákonné sociálne poistenie

013

26 224

28 625

Ostatné sociálne poistenie

014

0

0

Zákonné sociálne náklady

015

3 620

4 046

Ostatné sociálne náklady

016

0

0

Dane a poplatky (r.018 až r.020)

017

1 178

1 206

Daň z motorových vozidiel

018

1 129

1 142

Daň z nehnuteľností

019

0

0

Ostatné dane a poplatky

020

49

64

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)

021

532

483

0

0

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku
022
a dlhodobého hmotného majetku

65

Predaný materiál

023

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024

0

0

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

025

0

38

Odpis pohľadávky

026

0

0

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

027

532

445

Manká a škody

028

0

0

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia 029
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)

2044

7 348

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
030
hmotného majetku

2046

6 909

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
031
(r. 032 až r. 035)

-2

439

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

032

100

100

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033

0

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
034
činnosti

-102

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

035

0

Rezervy a opravné
(r. 037 až r. 038)

036

0

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

037

0

Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti

038

0

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

039

0

Finančné náklady (r. 041 až r.048)

040

665

Predané cenné papiere a podiely

041

0

Úroky

042

0

Kurzové straty

043

0

Náklady na precenenie cenných papierov

044

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok

045

0

Náklady na derivátové operácie

046

0

Ostatné finančné náklady

047

665

707

Manká a škody na finančnom majetku

048

0

0

Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)

049

0

0

Škody

050

0

0

Tvorba rezerv

051

0

0

Ostatné mimoriadne náklady

052

0

0

Tvorba opravných položiek

053

0

0

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055
054
až r. 063)

0

0

položky

z

finančnej

činnosti

339

707
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Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
055
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom
056
verejnej správy

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo
057
verejnej správy

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a
058
príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
059
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
060
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

0

0

Náklady na ostatné transfery

061

0

0

Náklady z odvodu príjmov

062

0

0

Náklady z budúceho odvodu príjmov

063

0

0

389 425

361 838

Náklady celkom:

Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)

065

394 977

364 285

Tržby za vlastné výrobky

066

0

0

Tržby z predaja služieb

067

394 977

364 285

Tržby za tovar

068

0

0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)

069

0

0

Zmena stavu nedokončenej výroby

070

0

0

Zmena stavu polotovarov

071

0

0

Zmena stavu výrobkov

072

0

0

Zmena stavu zvierat

073

0

0

Aktivácia (r. 075 až r. 078)

074

0

0

Aktivácia materiálu a tovaru

075

0

0

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

076

0

0

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

077

0

0

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

078

0

0

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r.
079
082)

0

0

Daňové a colné výnosy štátu

080

0

0

Daňové výnosy samosprávy

081

0

0

Výnosy z poplatkov

082

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)

083

109

173
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Tržby z predaja dlhodobého
dlhodobého hmotného majetku

nehmotného

majetku

a

084

0

0

Tržby z predaja materiálu

085

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

086

0

6

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

087

0

0

Výnosy z odpísaných pohľadávok

088

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

089

109

167

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 090
rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)

0

21

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
091
činnosti (r. 092 až r. 095)

0

21

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

092

0

21

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

0

0

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
094
činnosti

0

0

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
095
činnosti

0

0

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
096
činnosti (r. 097 až r. 098)

0

0

Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

097

0

0

098

0

0

099

0

0

Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)

100

5

0

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

101

0

0

Úroky

102

5

0

Kurzové zisky

103

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov

104

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

105

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

106

0

0

Výnosy z derivátových operácií

107

0

0

Ostatné finančné výnosy

108

0

0

Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)

109

0

0

Náhrady škôd

110

0

0

Zúčtovanie rezerv

111

0

0

Ostatné mimoriadne výnosy

112

0

0

Zúčtovanie opravných položiek

113

0

0

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 114
(r. 115 až r. 123)

0

0

Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
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Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

0

0

116

0

0

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej
117
správy

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
118
verejnej správy

0

0

Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev

119

0

0

Výnosy z kapitálových
spoločenstiev

120

0

0

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
121
verejnej správy

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
122
mimo verejnej správy

0

0

Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

123

0

0

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách
124
a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo
vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)

0

0

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta

0

0

0

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

0

0

115
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

transferov

od

Európskych

125

v tom: mesto

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta

126

v tom: mesto

0

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 127
a od iných subjektov verejnej správy

0

0

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho 128
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

0

0

Výnosy celkom:

134

395 091

364 480

Výsledok hospodárenia pred zdanením

135

5 667

2 641

Splatná daň z príjmov

136

1564

1 497

Dodatočne platená daň z príjmov

137

0

1 144
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Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v roku 2015 vykonávalo na základe
živnostenských listov č. Žo – 204/025568/2/10C zo dňa 23. 4. 2004 a č. Žo 2005/28252/2/Z04
zo dňa 17. 6. 2005 tieto činnosti:
 agentúrna a sprostredkovacia činnosť v rozsahu voľnej činnosti,
 organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
 reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
 prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľnej činnosti.
7.3.1

Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti za rok 2018

Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 364 480 € tvorili:
 sprostredkovanie vystúpenia umelcov
 prenájom priestorov, inventáru a poskytovaných služieb k prenájmom
 reklamná činnosť
 výlep plagátov
 tech. zabezpečenie podujatí + tlač. plagátov
 ostatné výnosy

74 744 €
124 303 €
6 667 €
10 170 €
37 105 €
111 296 €

Výnosy z podnikateľskej činnosti boli ovplyvnené hlavne zo zabezpečenia technického
zabezpečenia podujatí pre objednávateľa, z prenájmu priestorov, inventáru, výlepových plôch,
reklamnou činnosťou, službami spojenými s prenájmom priestorov apod.
Adekvátne k činnostiam vykonávaných v podnikateľskej činnosti boli vynaložené aj finančné
prostriedky, ktoré sú zúčtované v nákladových účtovných skupinách.
Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti za rok 2018 je zisk 1 143,92 €
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7.4 SPRÁVA MAJETKU
Stav majetku a zásob BKIS k 31. 12. 2018
Druh
Pozemky
Stavby
Stroje a inventár
Dopravné prostriedky
Účet obstarania
Účet obstarania nehm. maj.
DDHM
DNM – 013
DNM – 014

k 31. 12.2017 v €
UE =EM

240 839
3 074 216
1 342 980
290 286
32 503
0
701 944
26 015
0

prírastky
nakup

58 416
19 098
39 095
19 700
11 988

v€
zverenie

14 772
-

Prírastky Dlhodobého nehmotného majetku – nákupom
Softvérový systém na IS pre modul rozpočet
Softvérový systém na IS plánovanie podujatí
Hraj sa Bratislava GPS
Vytvorenie diela VIS webová stránka BKIS
Prírastky Dlhodobého hmotného majetku – nákupom
Osvetľovací pult ChamSys MQ500
Osvetľovacia technika ELC DLN6XFI
Odvlhčovač OASIS D600
Nástenný citylight LED osvetlenie
Zvukový P.A. systém pre MDPOH
Voliteľný objektív 0.8:1 Lens Fixed

úbytok
prerad.

vyradenie

7 714
-

7621
-

k 31.12.2018 v €
UE =EM

240 839
3 074 216
1 401 396
290 286
36 829
0
725 704
45 715
11 988

5 900 €
6 000 €
7 800 €
11 988€
20 004 €
2 232€
1 728€
3 984 €
28 560 €
1 908 €
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